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Свобода пересування під час спалаху COVID-19 в Україні  

У вересні 2020 року Уряд зняв деякі обмеження свободи пересування, запроваджені для попередження 

поширення COVID-19, шляхом внесення відповідних змін до своєї Постанови #6411. 2 вересня 2020 року, 

своєю Постановою № 7912, Уряд дозволив окремим категоріям іноземців та осіб без громадянства3 

перетинати державний кордон України за умови наявності страхування, що покриває витрати, пов’язані 

з лікуванням COVID19 та обсервацією. Своєю Постановою № 8254, прийнятою 9 вересня 2020 року, Уряд 

звільнив майбутніх та чинних студентів, а також одного супроводжуючого дорослого, які приїжджають з 

непідконтрольних територій (НКТ) Донецької та Луганської областей або Криму, від обов’язкової 

самоізоляції. Це є позитивним нововведенням, що має спростити перетин лінії розмежування на сході 

 
1 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-%D0%BF#Text  
2 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-punktu-101-

postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-lipnya-2020-r-641-i020920-791  
3 Це бабусі та дідусі громадян України, а також іноземці та особи без громадянства, що їдуть в Україну з метою вступу до вищих навчальних 

закладів  
4 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-20-

postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-lipnya-2020-r-641-s090920  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-punktu-101-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-lipnya-2020-r-641-i020920-791
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-punktu-101-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-lipnya-2020-r-641-i020920-791
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-20-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-lipnya-2020-r-641-s090920
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-20-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-lipnya-2020-r-641-s090920
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та адміністративного кордону з Кримом. Більш того, ці категорії осіб не зобов’язані встановлювати 

мобільний застосунок «Дій вдома», який не завжди працює добре, як вже зазначалося УВКБ ООН та 

його партнерами5. 

Постановою № 8886 від 28 вересня Уряд зняв деякі попередні обмеження7 на свободу пересування 

іноземців та осіб без громадянства, запроваджені в серпні 2020 року. Особам, які постійно проживають 

в Україні, біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, працівникам міжнародних та 

гуманітарних представництв, акредитованих в Україні, та членам їх сімей, військовослужбовцям 

збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру» 

дозволяється вільно перетинати державний кордон без додаткових вимог. Інші категорії іноземців та 

осіб без громадянства можуть перетинати кордон за наявності страхування, що покриває витрати, 

пов’язані з лікуванням COVID19 та обсервацією. Така сама вимога застосовується до іноземців та осіб 

без громадянства, які перетинають лінію розмежування на сході та адміністративний кордон з Кримом. 

Компенсація за зруйноване житло на КТ Донецької та Луганської областей 

2 вересня 2020 року Уряд ухвалив Постанову № 7678, визначивши порядок надання одноразової 

грошової компенсації за житло, зруйноване внаслідок бойових дій на КТ Донецької та Луганської 

областей. Ця ініціатива базується на відповідних нормах Постанови #9479 від 18 грудня 2013 року, зміни 

до якої були внесені 10 липня 2019 року10.  

Грошова компенсація не може перевищувати 300 000 грн. Для того, щоб отримати компенсацію, заява 

про проведення обстеження зруйнованого житла має бути зареєстрована в органі місцевого 

самоврядування чи військово-цивільній адміністрації. Особистість заявника/ці має підтверджуватися 

копією паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та копією довідки про присвоєння 

реєстраційного номера облікової картки платника податків. Нотаріально завірені копії документів, що 

підтверджують право власності на житло, мають бути додані до заяви. Рішення про проведення 

обстеження житла має бути прийнято протягом 5 календарних днів, а обстеження має бути проведено 

спеціальною комісією11 протягом 30 календарних днів. Спеціальна комісія видає акт обстеження житла, 

зазначаючи у ньому, чи є обстежуване житло пошкодженим12 або зруйнованим внаслідок бойових дій. 

Після цього, протягом 3 робочих днів, орган місцевого самоврядування/військово-цивільна адміністрація 

видає13 заявнику/ці довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації. Це 

надає заявнику/ці право звертатися за отриманням компенсації. Спеціальні комісії з розгляду питань, 

пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим мають бути створені в двох областях. Ці 

комісії розглядають заяви про виплату грошової компенсації та приймають рішення про 

надання/ненадання компенсації за зруйноване житло протягом 10 робочих днів14. Оскільки 

 
5 Дивіться, будь ласка, більше деталей в Оглядах законодавства, підготовлених УВКБ ООН, за травень-червень та серпень у вільному доступі 

онлайн (українською мовою): https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/07/2020-05-06-Legislative-Update_fin.pdf  
6 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-a888  
7 Дивіться, будь ласка, більше деталей в Огляді законодавства, підготовленому УВКБ ООН, за серпень у вільному доступі онлайн (українською 

мовою): https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/09/2020-08-Legislative-Update_final.pdf  
8 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-viplati-groshovoyi-kompen-767  
9 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#Text  
10 Дивіться, будь ласка, більше деталей в Огляді законодавства, підготовленому УВКБ ООН, за липень у вільному доступі онлайн (українською 

мовою): https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/07/2019-07-Legislative-Update.pdf  
11 Комісії створюються органом місцевого самоврядування або військово-цивільної адміністрацією у населеному пункті, де знаходиться 

зруйноване житло 
12 Якщо житло визнане пошкодженим, комісія має визначити, чи придатне воно для проживання  
13 Видання цієї довідки є безкоштовним 
14 Цей термін може бути продовжено один раз до 30 календарних днів вмотивованим рішенням відповідної Комісії. Підстави не визначені  

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/07/2020-05-06-Legislative-Update_fin.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-a888
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/09/2020-08-Legislative-Update_final.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-viplati-groshovoyi-kompen-767
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#Text
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/07/2019-07-Legislative-Update.pdf
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Мінреінтеграції є головним розпорядником бюджетних коштів з цього питання, воно отримує фінальні 

списки заявників/ць, по заявам яким винесені позитивні рішення про виплату компенсації. Міністерство 

перераховує гроші відповідним областям, що потім нараховують їх заявникам/цям.  

Ця Постанова є важливим кроком на шляху до виплати ВПО та особам, постраждалим внаслідок 

конфлікту компенсації за власність, пошкоджену або зруйновану внаслідок бойових дій. Її імплементація 

вимагає належної координації на місцевому, обласному та центральному рівнях. Вона також потребує 

підвищення обізнаності бенефіціарів про неї, багато з яких можуть потребувати правової консультації. 

УВКБ ООН та його партнери здійснюють моніторинг імплементації всієї процедури.  

Звільнення ВПО від сплати туристичного збору 

17 вересня 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 268 

Податкового кодексу15, звільнивши ВПО, які проживають в місцях компактного проживання (такі як готелі 

і санаторії) від сплати туристичного збору. Туристичний збір є місцевим податком, що зміцнює місцеві 

економіки та становить 1% від суми, сплаченої за номер/кімнату (комунальні платежі не включені в 

оподаткування). Водночас, ВПО навряд чи можна вважати туристами, які проживають в закладах 

готельного типу. Детальний опис положень цього законопроєкту міститься в Огляді законодавства за 

лютий 2020 року16. 

Проєкти  

Проєкт Державного бюджету України на 2021 рік 

14 вересня Уряд затвердив свій проєкт Державного бюджету17 та зареєстрував у Парламенті 

законопроєкт № 400018 про Державний бюджет України на 2021 рік. Основні витрати на діяльність, 

пов’язану із захистом переміщеного та постраждалого внаслідок конфлікту населення, викладені нижче 

(в тис. грн.). Збільшені витрати позначені зеленим кольором. Зменшені або непередбачені витрати 

позначені червоним кольором. Витрати, що не зазнали змін, додатковим кольором не позначені.  

Державний орган / бюджетна програма 2019 2020 змінений 2021 проєкт 

Міністерство з питань ветеранів, тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України (МінВетТОТ), пізніше 
розділене на два міністерства: Міністерство у 
справах ветеранів України та Міністерство з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України (Мінреінтеграції) 

195 186,9  128 615,5 (Мінреінтеграції)  924 092,0 
 
  

Видатки в рамках діяльності Мінреінтеграції  

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України 

34 000,0 20 000,0 125 000,0 

Інформування населення про небезпеки 
вибухонебезпечних предметів 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проєкту "Житло для ВПО" 

100 000,0 485 000,0 Не передбачено 

 
15 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68204  
16 Дивіться, будь ласка, більше деталей в Огляді законодавства, підготовленому УВКБ ООН, за лютий у вільному доступі онлайн (українською 

мовою):: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/07/2020-02-Legislative-Update.pdf  
17 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/news/osnovni-pokazniki-zatverdzhenogo-

uryadom-proektu-derzhbyudzhetu-na-2021-rik?fbclid=IwAR2me8WuFi3Is-zIz4b1dCEo8LGAYBlaxGcdKf76hy-1vh7rmBCbsD44rHw  
18 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68204
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/07/2020-02-Legislative-Update.pdf
https://www.kmu.gov.ua/news/osnovni-pokazniki-zatverdzhenogo-uryadom-proektu-derzhbyudzhetu-na-2021-rik?fbclid=IwAR2me8WuFi3Is-zIz4b1dCEo8LGAYBlaxGcdKf76hy-1vh7rmBCbsD44rHw
https://www.kmu.gov.ua/news/osnovni-pokazniki-zatverdzhenogo-uryadom-proektu-derzhbyudzhetu-na-2021-rik?fbclid=IwAR2me8WuFi3Is-zIz4b1dCEo8LGAYBlaxGcdKf76hy-1vh7rmBCbsD44rHw
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938
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Грошова компенсація постраждалим, житлові 
будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного характеру 

 
20 000,0 114 000,0 

Субвенція місцевим бюджетам на житло для 
переміщених учасників АТО/ООС з інвалідністю 

25 000,0 
(попередньо 
покривалося 

Мінсоцполітики) 

248 445,0 248 445,0 
(покривається 

Міністерством у 
справах ветеранів) 

Забезпечення належних умов в'їзду та виїзду осіб на 
НКТ/ТОТ 

  267 114,5 

Заходи щодо створення систем та баз даних з 
питань реінтеграції 

  5 000,0 

Розвиток інфраструктури сільського господарства у 
Луганській області 

  30 000,0 

Міністерство соціальної політики України 198 634 180,1 312 907 779,8 319 426 026,4 

Видатки в рамках діяльності Мінсоцполітики, 
пов’язані з переміщенням  

 

Щомісячна адресна допомога ВПО 3 042 568,6 3 042 568,6 3 051 573,3 

Фінансування заходів щодо захисту дітей, сімей, 
жінок з найуразливіших категорій суспільства 

95 570,3 84 809,6 66 019,8 

Фінансування субсидій на житлові та комунальні 
послуги     

20,000,000.0 39,329,479.0 36,607,708.6 

Фінансування розселення попередньо 
депортованих народів (кримських татар) 

45,340.0 20,000.0 Не передбачено 

Реалізація пілотного проєкту "Розвиток соціальних 
послуг" 

  10,000.0 
 

Міністерство освіти і науки України 73 043 039,7 42 760 372,3 52 075 394,2 

Міністерство охорони здоров’я України 39 350 075,6 114 550 207,7 155 243 087,4 

Міністерство юстиції України 13 867 143,8 13 883 132,2 15 468 354,7 

Видатки в рамках діяльності Мін’юсту 
 

Координаційний центр надання безкоштовної 
правової допомоги (БПД) 

728 287,3 820 753,7 954 790,8 

Фінансування послуг та видатків адвокатів БПД 337 733,2 385 184,0 385 184,0 

Міністерство розвитку громад та територій 
України (колишнє Міністерство регіонального 
розвитку) 

12 467 499,5 621 723,2 821 276,1 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проєктів транскордонного 
співробітництва 

10 000,0 Ця бюджетна лінія відсутня Не передбачено 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад 

2 100 000,0 2 100 000,0 62 550,0 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проєктів в рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України (загальнонаціональні видатки) 

1 550 000,0 1 275 000,0 1 650 000,0 

Надання державної підтримки для будівництва 
(придбання) доступного житла 

100 000,0 Ця бюджетна лінія пуста Не передбачено 

Державний фонд регіонального розвитку 7 670 000,0 4 900 000,0 9 360 000,0 

Міністерство оборони України 102 489 246,5 117 509 257,8 117 504 702,0 

Державна служба з надзвичайних ситуацій України 13 462 695,9 15 374 373,3 16 527 406,1 

Державна міграційна служба України  4 376 162,0 3 987 090,5 3 606 822,8 

Внески до Міжнародної організації з міграції 1 517,2 922,2 1 002,2 

Адміністрація Державної прикордонної служби 
України 

10 806 309,4 12 968 326,7 14 347 788,9 

Служба Безпеки України (СБУ) 9 658 674,6 12 165 891,9 14 959 625,1 

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини 

164 887,9 124 671,4 213 709,2 
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Фінансування Національного превентивного 
механізму (катування) Офісу Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини 

2 595,0 1 567,0 3 282,0 

Донецька обласна державна адміністрація 472 027,5 373 909,6 312 667,2 

Луганська обласна державна адміністрація 384 234 278 839,4 201 799,3 

Херсонська обласна державна адміністрація 315 570,5 263 212,9 210 785,1 

 

Як можна побачити з таблиці, найсуттєвішим чином збільшені бюджети Мінреінтеграції, Міністерства 

охорони здоров’я, Міністерства розвитку громад та територій та Офісу Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. Бюджети Міністерств соціальної політики, освіти і науки, юстиції та оборони; СБУ, 

Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби можуть отримати 

відносно незначне збільшення. Державна міграційна служба зазнала найбільшого скорочення бюджету 

приблизно на 10%. Всі обласні адміністрації Донецької, Луганської та Херсонської областей зазнали 

скорочення бюджету приблизно на 5-7%. 

Житло залишається найгострішим питанням для ВПО. Більшість видатків, пов'язаних з житлом, що були 

доступними для ВПО та забюджетованими у попередніх роках (доступне житло, проєкт "житло для ВПО", 

розселення попередньо депортованих народів) не передбачені у проєкті бюджету на 2021 рік. Єдиною 

житловою опцією, що залишилася, є житло для переміщених учасників АТО/ООС. 

З позитивної точки зору, збільшено обсяг фінансування субвенцій для підтримки територій, 

постраждалих внаслідок конфлікту (125 млн. грн. порівняно з наявними 20 млн. грн.). Враховуючи це, 

більша кількість населених пунктів зможе отримати цю субвенцію для покращення інфраструктури та 

доступу до послуг мешканців приймаючих громад, ВПО та населення, постраждалого внаслідок 

конфлікту. Крім того, передбачається суттєве збільшення обсягу фінансування компенсації за 

зруйноване житло (114 млн. грн. порівняно з 20 млн. грн., виділених в 2020 році). 

У проєкті бюджету передбачені нові категорії видатків: покращення умов на КПВВ з НКТ та Криму; 

розробка систем/баз даних з питань реінтеграції та розвиток інфраструктури сільського господарства в 

Луганській області. 

Зміни до статті 7 Закону про забезпечення прав і свобод ВПО щодо доступу до пенсій та 

соціальних виплат 

1 вересня 2020 року народні депутати зареєстрували в Парламенті законопроєкт №401419, 

запропонувавши внести зміни до статті 7 Закону про забезпечення прав і свобод ВПО. Ці зміни 

дозволяють ВПО отримувати пенсії та соціальні виплати через Укрпошту та державні банки України за 

місцем свого проживання. Наразі ВПО можуть користуватися послугами виключно Ощадбанка, в той час 

як опція Укрпошти доступна тільки для осіб з підтвердженою інвалідністю. Хоча ця зміна може надати 

ВПО більше опцій, вони все одно залишатимуться прив’язаними виключно до послуг державних банків 

щодо отримання пенсій або соціальних виплат.  

 

 

 

 
19 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69785  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69785
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Приведення кримінального законодавства України у відповідність до міжнародного 

гуманітарного та міжнародного кримінального права 

17 вересня 2020 року Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт № 268920, що пропонує 

додати міжнародні злочини – геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та агресію21 – до 

Кримінального кодексу України. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху приведення законодавства 

України у відповідність до Римського статуту Міжнародного кримінального суду та розширення 

спроможності кримінальних проваджень в сфері переслідування серйозних порушень міжнародного 

гуманітарного права. Після прийняття, ця ініціатива може сприяти захисту цивільних потерпілих 

внаслідок ведення воєнних дій. 

Пріоритетність осіб та дітей з інвалідністю у перетині державного кордону України, лінії 

розмежування на сході та адміністративного кордону з Кримом 

17 вересня 2020 року Уряд зареєстрував у Парламенті законопроєкт № 411322 щодо зміцнення гарантій 

соціального захисту осіб та дітей з інвалідністю. Законопроєкт пропонує внесення технічних змін до 

Закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, замінивши «громадські 

організації осіб з інвалідністю» на «громадські об’єднання осіб з інвалідністю». Законопроєкт також 

пропонує надати особам з інвалідністю першої групи, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю, які 

їдуть на лікування та двом супроводжуючим особам право на позачерговий пропуск через державний 

кордон України, лінію розмежування на сході та адміністративний кордон з Кримом. Слід відзначити, що 

у зв’язку з великими чергами на КПВВ на сході, попередні спроби запровадити позачерговий пропуск для 

осіб з інвалідністю та літніх людей не були успішними.  

Ратифікація угоди про фінансову співпрацю щодо пошуку житлових рішень для ВПО 

24 вересня 2020 року Уряд зареєстрував у Парламенті законопроєкт № 007023 про ратифікацію Угоди 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Німеччини про фінансове співробітництво, спрямоване на 

пошук житлових рішень для ВПО. Згідно з цією Угодою, Уряд Німеччини надає Уряду України грантове 

фінансування на запровадження житлових рішень для ВПО. Грант на житлові приміщення та відповідні 

консультаційні послуги дорівнює 24.5 млн. євро. Додатковий грант на заходи підтримки (які саме, не 

уточнюється) дорівнює 1 млн. євро. Очікується, що подальші деталі будуть доступними після ратифікації.  

Проєкт буде впроваджено через німецький банк Кредитна установа для відбудови (KfW). Термін дії 

Угоди не визначено. Вона може бути припинена у будь-який час шляхом письмового повідомлення від 

однієї зі сторін, й Угода припинить свою дію протягом 30 днів.  

У разі прийняття, ця ініціатива може сприяти пошуку житлових рішень для ВПО. На цій стадії, географічне 

покриття ще не визначено. Згідно з інформацією, попередньо поширеною у ЗМІ24, проєкт буде 

реалізовано в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також КТ Донецької та 

Луганської областей.  

 

 
20 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69785  
21 Перелік міжнародних злочинів відображено в статтях 6-8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду у вільному доступі онлайн: 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf  
22 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69975  
23 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70051  
24 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/19/7080687/  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69785
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69975
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70051
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/19/7080687/
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Інші події 

Зміни до переліку населених пунктів на лінії розмежування та НКТ 

24 вересня 2020 року Уряд прийняв своє Розпорядження № 1125-p25, змінивши перелік населених 

пунктів, що вважаються розташованими на НКТ та розташовані вздовж лінії розмежування (первинний 

перелік визначено Розпорядженням № 1085-p26 від 7 листопада 2014 року). Село Заїченко Донецької 

області тепер вважається розташованим на НКТ. Повні назви села Гнутове, селищ міського типу Сартана 

і Талаківка, селища Ломакине тепер містять назви відповідних селищних рад.   

Довідки ВПО доступні у застосунку «Дія» 

У вересні 2020 року, Уряд запровадив можливість отримати електронну версію27 довідки ВПО (e-довідка 

ВПО)28, що є еквівалентом її паперового формату.  

Цей крок є складовою загального процесу диджіталізації, що здійснюється Міністерством цифрової 

трансформації з метою зберігання всіх паперових документів у єдиному спеціальному програмному 

забезпеченні – мобільному застосунку «Дія» 29. Спочатку «Дія» містила лише електронні копії паспортів 

та водійських посвідчень. Пізніше, згідно з урядовою Постановою № 88530 від 16 вересня 2020 року, у 

застосунку стали доступними довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків. Згідно з роз’ясненнями Міністерства цифрової трансформації, будь-який документ, розміщений 

в «Дії», є повним еквівалентом своєї паперової форми та може використовуватися замість самого 

документу (наприклад, під час посадки на літак на внутрішні рейси в Україні або отримання поштової 

посилки).  

Урядова Концепція комунікації у сфері гендерної рівності 

16 вересня 2020 року Уряд прийняв своє Розпорядження № 1128-p31, затвердивши Концепцію комунікації 

у сфері гендерної рівності до 2025 року. Метою Концепції є забезпечення повної рівності чоловіків та 

жінок у здійсненні прав і свобод без дискримінації, насильства та експлуатації шляхом підвищення 

обізнаності гендерних експертів та експерток, осіб, уповноважених на прийняття рішень, міжнародних та 

неурядових організацій, органів державної та місцевої влади, а також широкого загалу. Концепція буде 

імплементована шляхом: 

• кампаній з підвищення обізнаності з питань, пов’язаних з гендерною рівністю, відповідною 

законодавчою базою України та міжнародними стандартами; 

 
25 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-1-i-2-do-

rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-7-listopada-2014-r-1085-1125160920  
26 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#Text  
27 Ця опція буде доступна у тестовому бета-режимі в мобільному застосунку «Дія». Після того, вона буде доступна онлайн на вебпорталі 

«Дія». Повний текст новини знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://mtot.gov.ua/ua/urjad-zaprovadiv-elektronnu-dovidku-

dlja-vpo?fbclid=IwAR1R9SwvZ8Xw_AAlOscNVViWWFVReJycApV14TYT5iFpf6PC6W_bCmF5Wa8 
28 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://mtot.gov.ua/ua/urjad-zaprovadiv-elektronnu-dovidku-dlja-

vpo?fbclid=IwAR1R9SwvZ8Xw_AAlOscNVViWWFVReJycApV14TYT5iFpf6PC6W_bCmF5Wa8  
29 Цей застосунок дозволяє завантажувати електронні копії документів, що посвідчують особу та інші документи, видані органами державної 

влади, а також дані з державних реєстрів та баз даних. Основною метою є надання державних послуг, що наразі вимагають фізичної 

присутності (наприклад, подання заяви на отримання соціальних виплат), онлайн. Більше деталей знаходиться у вільному доступі онлайн 

(українською мовою): https://plan2.diia.gov.ua/  
30 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-

kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-15-kvitnya-2020-r-278-885160920  
31 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-komunik-

a1128r  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-1-i-2-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-7-listopada-2014-r-1085-1125160920
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-1-i-2-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-7-listopada-2014-r-1085-1125160920
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#Text
https://mtot.gov.ua/ua/urjad-zaprovadiv-elektronnu-dovidku-dlja-vpo?fbclid=IwAR1R9SwvZ8Xw_AAlOscNVViWWFVReJycApV14TYT5iFpf6PC6W_bCmF5Wa8
https://mtot.gov.ua/ua/urjad-zaprovadiv-elektronnu-dovidku-dlja-vpo?fbclid=IwAR1R9SwvZ8Xw_AAlOscNVViWWFVReJycApV14TYT5iFpf6PC6W_bCmF5Wa8
https://mtot.gov.ua/ua/urjad-zaprovadiv-elektronnu-dovidku-dlja-vpo?fbclid=IwAR1R9SwvZ8Xw_AAlOscNVViWWFVReJycApV14TYT5iFpf6PC6W_bCmF5Wa8
https://mtot.gov.ua/ua/urjad-zaprovadiv-elektronnu-dovidku-dlja-vpo?fbclid=IwAR1R9SwvZ8Xw_AAlOscNVViWWFVReJycApV14TYT5iFpf6PC6W_bCmF5Wa8
https://plan2.diia.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-15-kvitnya-2020-r-278-885160920
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-15-kvitnya-2020-r-278-885160920
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-komunik-a1128r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-komunik-a1128r
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• співпраці зі ЗМІ, дискусіями на публічних платформах; 

• публікацій органів державної та місцевої влади; 

• усунення гендерних стереотипів із залученням знаменитостей; 

• оцінки звернень на гарячі лінії щодо торгівлі людьми, домашнього насильства, гендерно-

обумовленого насильства (ГОН) та гендерно-обумовленої дискримінації (ГОД) з метою подальшого 

моніторингу та поширення інформації; 

• збільшення кількості жінок у політиці, процесах прийняття рішень та ЗМІ; 

• гендерних аспектів в освіті, працевлаштуванні та доступі до закладів охорони здоров’я; 

• нульової толерантності до сексизму, ГОД та ГОН; 

• поширення інформації щодо гендерних питань, з якими стикаються чоловіки та чоловіки, що 

підтримують гендерну рівність; 

• моніторингу ЗМІ на предмет мови ворожнечі та сексизму та обмін позитивними прикладами щодо 

їхнього усунення. 

Невідкладні заходи із протидії домашньому насильству на центральному та місцевому рівнях  

21 вересня 2020 року, Президент підписав свій Указ  № 398/202032 про невідкладні заходи із протидії 

домашньому насильству, що мають бути реалізовані Урядом, Київською та обласними державними 

адміністраціями. Уряд має розробити комплексний план реагування та типову програму з надання 

допомоги постраждалим особам; забезпечити ефективне функціонування спеціалізованих служб 

підтримки постраждалих осіб; запровадити мобільні групи з реагування на випадки домашнього 

насильства; провести моніторинг та оцінку превентивних заходів. Він також має розробити проєкти 

нормативно-правових актів для посилення судового захисту постраждалих осіб. Київській та обласній 

державним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування доручено розробити та 

запроваджувати заходи із запобігання та протидії домашньому і гендерно-обумовленому насильству 

шляхом своєчасного виявлення та надання належної допомоги постраждалим особам, а також шляхом 

створення мережі служб підтримки постраждалих осіб відповідно до їхніх потреб. Інформація про такі 

заходи та контакти соціальних служб для постраждалих осіб має широко розповсюджуватися. 
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32 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.president.gov.ua/documents/3982020-35069  
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