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Внесення змін до процедури перетину лінії розмежування у Доцентській і Луганській областях 
 

8 вересня Уряд ухвалив Постанову #9361, яка вносить зміни до Постанови #8152 від 17 липня 2019 року 

щодо порядку перетину лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях. Уряд розширив перелік 

міжнародних гуманітарних організацій, що підпадають під спеціальну процедуру перетину, яка 

визначається командувачем Операції об’єднаних сил (ООС). Відтепер до цього списку входять не лише 

агенції ООН3, МКЧХ та ОБСЄ, а й Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва та інші міжнародні 

гуманітарні організації, акредитовані в Україні. Це може сприяти гуманітарному доступу до 

непідконтрольних Уряду територій (НКТ) Донецької та Луганської областей для посилення захисту 

постраждалих від конфлікту осіб. 

Нормативне регулювання дій із протидії поширенню COVID-19 в Україні  

 
1 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Про внесення зміни до пункту 14 Порядку в’їзду осіб, переміщення 

товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій | Кабінет 

Міністрів України (kmu.gov.ua) 
2 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Про затвердження Порядку в'їзду ... | від 17.07.2019 № 815 

(rada.gov.ua)  
3 Серед них УВКБ ООН, УВКПЛ ООН, Управління ООН з координації гуманітарних справ, Дитячий фонд ООН 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-14-p-a936
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-14-p-a936
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-14-p-a936
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2019-%D0%BF#Text
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У вересні Уряд України продовжив обмеження, пов'язані з поширенням COVID-19, для подолання штаму 

Дельта у зв’язку з великою кількістю нових зареєстрованих випадків4. Прийняттям Постанов #9545 від 13 

вересня 2021 року та #9816 від 22 вересня 2021 року Уряд підтвердив свій підхід щодо незастосування 

обмежень, пов’язаних з поширенням COVID-19, до проведення масових заходів і зібрань навіть у 

«червоній» зоні 7, якщо всі учасники віком від 18 років повністю вакциновані або отримали щонайменше 

одну дозу вакцини проти COVID-19, визнану ВООЗ. Сертифікати вакцинації доступні у паперовому та 

електронному вигляді. Е-сертифікати доступні у застосунку Дія: одна доза дводозної вакцини надає 

доступ до «жовтого» сертифікату, а повна вакцинація – до «зеленого» сертифікату. 

Постановою #981 Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. 

Віддалена ідентифікація для пенсіонерів Компенсації і грошова допомога згідно з Законом 

України «Про протимінну діяльність в Україні» 

22 вересня Уряд ухвалив Постанову #9998, яка дозволяє громадянам України, які отримують пенсії, 

проходити ідентифікацію дистанційно. Це також буде застосовуватися до пенсіонерів, зареєстрованих 

як ВПО. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно мати е-підпис («Дія ID») та зареєструватися на 

е-порталі Пенсійного фонду України. Авторизація під час е-реєстрації («віддалена ідентифікація») буде 

дорівнювати фізичній ідентифікації. Для ВПО віддалена ідентифікація припиняється на період карантину 

та 30 днів після зняття всіх обмежень. 

Постанова звільнить пенсіонерів-ВПО, які мають е-підпис і доступ до смартфонів, планшетів чи 

комп’ютерів, від необхідності відвідувати відділення Ощадбанку для проходження ідентифікації. Це 

також дозволить пенсіонерам, які проживають на НКТ Донецької та Луганської областей, отримати 

доступ до своїх пенсій в умовах, коли функціонування контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії 

розмежування є нестабільним. Тим не менш, інші питання щодо заборгованості пенсійних виплат 

залишаються. Зокрема, наразі не виділяються бюджетні кошти на їхню виплату.  

Компенсації і грошова допомога згідно з Законом України «Про протимінну діяльність в Україні» 

29 вересня Уряд прийняв Постанову # 91020 , що запроваджує порядок виплати компенсацій та грошової 

допомоги особам та дітям з інвалідністю, що настала внаслідок ураження боєприпасами та іншими 

залишками війни. Цей крок було здійснено відповідно до Закону «Про протимінну діяльність в Україні»10. 

Постанова набере чинності з 1 січня 2022 року. Компенсація буде одноразовою, а грошова допомога на 

оздоровлення – щорічною. Для отримання компенсації особа має звернутися із заявою в паперовій або 

електронній формі до управління соціального захисту населення або центру надання адміністративних 

послуг (ЦНАП) за місцем реєстрації/фактичного місця проживання безпосередньо або через свого 

представника. Зробити це необхідно протягом 60 днів після встановлення медико-соціальною комісією 

 
4 Станом на 30 вересня, було зареєстровано 11757 нових випадків (не враховано з НПУТ Донецької і Луганської областей і Криму) 
5 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 

грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677 | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua)  
6 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України | 

Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua)  
7 Дивіться, будь ласка, більше деталей у Огляді законодавства, підготовленому УВКБ ООН, за лютий у вільному доступі онлайн (українською 

мовою): https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2021/04/2021-02-Legislative-Update_UKR.pdf   
8 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 

серпня 1999 р. № 1596 і від 5 листопада 2014 р. № 637 | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua) 
9 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та 

щорічної допомоги, передбачених Законом України “Про протимінну діяльність в Україні” | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua) 
10 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Про протимінну діяльність ... | від 06.12.2018 № 2642-VIII 

(rada.gov.ua) 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-9-grudnya-2020-r-1236-i-vid-29-chervnya-2021-r-677-i130921-954
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-9-grudnya-2020-r-1236-i-vid-29-chervnya-2021-r-677-i130921-954
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-i220921-981
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-i220921-981
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2021/04/2021-02-Legislative-Update_UKR.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kab-a999
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kab-a999
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-viplati-odnorazovoyi-kompensaciyi-ta-s1020-290921
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-viplati-odnorazovoyi-kompensaciyi-ta-s1020-290921
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-19#Text
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причинно-наслідкового зв’язку між втратою працездатності та пораненнями/іншою шкодою здоров’ю, 

спричиненою боєприпасами та іншими залишками війни. Заявники/ці також повинні надати 

підтверджуючі документи 11  для завершення процесу подання заяви. Остаточне рішення про 

призначення компенсації приймається управліннями соціального захисту населення районних/міських 

державних адміністрацій12. Рішення про відмову у призначенні компенсації можуть бути оскаржені в суді. 

Якщо деякі документи відсутні, заява не розглядається, але після збору повного комплекту документів 

заявники можуть повторно подати звернутися із заявою на отримання компенсації. Компенсація 

розраховується на підставі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 13  та групи 

інвалідності14. Оскільки Мінсоцполітики 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 через місцеві управління соціального захисту населення. Процедура отримання щорічної 

грошової допомоги є такою самою: різниця полягає лише в тому, що відповідні заяви та підтверджуючі 

документи подаються щорічно, а рішення про надання допомоги має прийматися до 15 жовтня кожного 

року. Так само, як і компенсація, грошова допомога розраховується на підставі прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність15 та групи інвалідності16, але базується на іншому відсотку. Якщо 

заявник/ця не отримує грошову допомогу, вона може накопичуватися в управлінні соціального захисту 

населення протягом не більше двох років. Цю допомогу не можна успадкувати. У разі, якщо заявник/ця 

має право на іншу допомогу від держави для оздоровлення, він/вона має вибрати лише один з наявних 

варіантів.  

Постанова сприяє задоволенню ключових потреб осіб та дітей з інвалідністю, що настала внаслідок 

ураження боєприпасами та іншими залишками війни, які пов’язані з медичною та психосоціальною 

допомогою. Водночас, витрати на необхідне медичне обслуговування можуть перевищувати обсяг 

фінансової підтримки, передбачену Постановою. 

Проєкти  

Проєкт державного бюджету України на 2022 рік  

14 вересня Уряд зареєстрував у Парламенті 17законопроєкт #6000 про Державний бюджет України на 

2022 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. Нові та відновлені витрати позначені жовтим кольором. 

 
11 До них відносяться документ, що підтверджує особу, для осіб молодше 14 років – свідоцтво про народження, довідка, що підтверджує 

інвалідність, видана медико-соціальною комісією, ІПН 
12Заява і підтверджуючі документи передаються до управлінь соціального захисту в районних/міських державних адміністраціях  для винесення 

остаточного рішення і надання компенсації щонайменше кожні два тижні  
13 У Постанові йдеться про суму, що визначається кожного січня, у 2022 вона складатиме 1934 грн. 
14 Сума обраховується таким чином: для осіб, з першою групою інвалідності становитиме п’ять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили 

працездатність (в 2022 році – 9670 грн.), для осіб з другою групою інвалідності і дітей до 18 років з інвалідністю сума складатиме чотири 

прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність (в 2022 році - 7736 грн.), для осіб з третьою групою інвалідності сума складатиме 

три неоподаткованих мінімуми доходів громадян, що втратили працездатність (в 2022 році - 5802 грн.) 
15 У Постанові йдеться про суму, що визначається кожного січня, у 2022 вона складатиме 1934 грн 
16 Для осіб з першою і другою групою інвалідності, і для осіб до 18 років з інвалідністю вона складатиме 40% прожиткових мінімумів для осіб, які 

втратили працездатність (у 2022 році – 774 грн.),  для осіб з третьою групою інвалідності вона складатиме 35% прожиткових мінімумів для 

осіб, які втратили працездатність (у 2022 році – 677 грн.) 
17Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Офіційний портал Верховної Ради України (rada.gov.ua) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72775
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Державний орган / бюджетна 

програма 

2020 2021 2022 (проєкт) Коливання 

Міністерство з питань 

реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

(Мінреінтеграції) 

128 615, 5  924,092.0 1 048,516.9  ↑ 13,5% 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, 

що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту на 

сході України 

20 000,0 125,000.0 125, 000.0   

Інформування населення про 

небезпеки вибухонебезпечних 

предметів 

5 000,0 5,000.0 15,000.0 ↑ 300% 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

проєкту "Житло для ВПО" 

485 000,0 Не 

передбачено 

Не передбачено  

Грошова компенсація 

постраждалим, житлові будинки 

(квартири) яких зруйновано 

внаслідок надзвичайної ситуації 

воєнного характеру  

20 000,0 114,000.0 80,853.0  ↓ 41% 

Забезпечення належних умов 

в'їзду та виїзду осіб на НКТ/ТОТ 18 

 267,114.5 192,691.1  ↓38,5% 

Заходи щодо створення систем та 

баз даних з питань реінтеграції 

 5,000.0 5,000.0   

Розвиток інфраструктури 

сільського господарства у 

Луганській області 

 30,000.0 30,000.0   

Забезпечення реінтеграції молоді 

з тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, 

тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя 

  93,779.4 Нова! 

Міністерство у справах 

ветеранів України 

    

Субвенція місцевим бюджетам на 

житло для переміщених учасників 

АТО/ООС з інвалідністю 

248 445,0 248,445.0  

 

3,263,224.0  ↑ 1300% 

Міністерство соціальної 

політики України 

312 907 779,8 319,426,026.4 329,170,907.3  ↑ 3% 

Щомісячна адресна допомога ВПО 3 042 568,6 3,051,573.3 3,051,573.3   

Фінансування заходів щодо 

захисту дітей, сімей, жінок з 

найуразливіших категорій 

суспільства 

84 809,6 66,019.8 66,019. 8   

 
18 Дана термінологія є цитатою з офіційного нормативно-правового акту і не відображає позицію УВКБ ООН  
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Фінансування субсидій на житлові 

та комунальні послуги       

39 329 479,0 36,607,708.6 38,378,345.0  ↑ 5% 

Фінансування розселення 

попередньо депортованих народів 

(кримських татар) 

20 000,0 Не 

передбачено 

Не передбачено  

Реалізація пілотного проєкту 

"Розвиток соціальних послуг" 

 10,000.0 25,000.0  ↑ 250% 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення 

мережі спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі 

  235,860.0 Нова! 

Фонд соціального захисту осіб з 

інвалідністю 

 

Фінансова підтримка громадських 

об’єднань осіб з інвалідністю 

 

Реабілітація дітей з інвалідністю 

  2,468,776.6 

 

 

91,426 

 

 

130,022.6 

 

Міністерство юстиції України     

Координаційний центр надання 

безкоштовної правової допомоги 

(БПД)  

820 753, 7 954,790.8 606,748.1 ↓ 37,5% 

Фінансування послуг та видатків 

адвокатів БПД 

385 184, 0 385,184.0 385,184.0   

Міністерство розвитку громад 

та територій України (колишнє 

Міністерство регіонального 

розвитку) 

    

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

проєктів транскордонного 

співробітництва 

Не 

передбачено 

 60,000.0 Відновлена 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних 

громад  

2 100 000,0 62,550.0 187,650.0  ↑ 300% 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

проєктів в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для 

відновлення України 

(загальнонаціональні видатки) 

1 275 000,0 1,650,000.0 1,480,039.9 

 

↓ 11,5% 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів в рамках Програми з 

відновлення України 

  502,680.0  
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Програма доступного житла  Не 

передбачено 

Не 

передбачено 

Не передбачено  

Здешевлення вартості іпотечних 

кредитів для забезпечення 

доступним житлом громадян, які 

потребують поліпшення житлових 

умов 

  26,400.0 

 

 

 

Державний фонд регіонального 

розвитку 

4 900 000, 0 9,360,000.0 11,205,000.0  ↑ 20% 

Державний фонд сприяння 

молодіжному будівництву 

    

Збільшення статутного капіталу 

Державної спеціалізованої 

фінансової установи "Державний 

фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву" з 

подальшим використанням на 

реалізацію Державної програми 

забезпечення молоді житлом 

  28,000.0  

Часткова компенсація за кредити 

на житло (дві програми) 

  36,900.0  

Міністерство цифрової 

трансформації України 

    

Інформаційно-технологічне 

забезпечення проведення 

Всеукраїнського перепису 

населення 

  400,000.0  

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток 

мережі центрів надання 

адміністративних послуг 

  231,000.0  

Міністерство оборони України 117 509 257,8 117,504,702.0 130,988,435.0   

Державна служба з 

надзвичайних ситуацій України 

15 374 373, 3 16,527,406.1 16,669,249.3   

Забезпечення діяльності сил 

цивільного захисту 

  14,670,237.3  

Державна міграційна служба 

України 

3 987 090,5 3,606,822.8 3,797,536.0 ↑ 5% 

Внески до Міжнародної організації 

з міграції 

922,2 1,002.2 1,106.3   

Адміністрація Державної 

прикордонної служби України  

12 968 326, 7 14,347,788.9 14,698,685.7  ↑ 3% 

Служба Безпеки України (СБУ) 12 165 891,9 14,959,625.1 16,053,025.7   

Офіс Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав 

людини 

124 671,4 213,709.2 219,495.1  ↑ 3% 

Фінансування Національного 

превентивного механізму 

(катування) Офісу Уповноваженого 

1567,0 3,282.0 3,282.0   
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Верховної Ради України з прав 

людини 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

373 909, 6 312,667.2 367,851.6  ↑ 17,5% 

Луганська обласна державна 

адміністрація 

278 839, 4 201,799.3 238,284.0  ↑ 18% 

Херсонська обласна державна 

адміністрація 

263 212,9 210,785.1 254,067.4  ↑ 20,5% 

 

Слід відзначити, що для Мінреінтеграції очікується збільшення бюджету на 13,5% більше порівняно з 

2021 роком. Заплановані бюджетні кошти для Донецької, Луганської та Херсонської обласних 

адміністрацій збільшуються відповідно на 17-20% порівняно з 2021 роком. Планується значно збільшити 

бюджети Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби. З іншого боку, бюджетні 

кошти для функціонування системи безоплатної правової допомоги порівняно з 2021 роком планується 

скоротити на 37,5%. Обсяг бюджетних коштів для забезпечення належних умов для перетину, у тому 

числі облаштування КПВВ, планується зменшити на 38,5%.  

Житло залишається найгострішим питанням для ВПО. Фінансування програми доступного житла не 

передбачена проєктом державного бюджету на 2022 рік. Виділення субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на придбання тимчасового житла для ВПО є таким самим, як і у 2021 році. На 

виплату компенсацій за зруйноване житло виділяється на 41% менше, ніж у 2021 році. Передбачено три 

житлові програми, що пропонують кредити з низькою відсотковою ставкою, але ці програми є 

загальними, а не орієнтованими виключно на ВПО. 

Збільшений середньомісячний сукупний дохід для отримання соціальних послуг  

10 вересня 2021 року народні депутати зареєстрували у Верховній Раді 19законопроєкт #6032  про 

внесення змін до Закону про соціальні послуги20. Автори пропонують підвищити максимальний рівень 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї доходу на домогосподарство для звернення за соціальними 

послугами. Наразі він становить два прожиткові мінімуми21 (4588 грн), а депутати пропонують замінити 

цю суму трьома прожитковими мінімумами (6882 грн). 29 вересня інша група народних депутатів 

зареєструвала альтернативний законопроєкт #6032-122, який пропонує збільшити цю суму до чотирьох 

прожиткових мінімумів (9176 грн). 

У разі прийняття, це може полегшити доступ зацікавлених осіб до соціальних послуг. Це позитивно 

вплине на вразливих ВПО та осіб, постраждалих внаслідок конфлікту, які отримують державні виплати 

на суму трохи більше двох прожиткових мінімумів і не можуть отримувати соціальні послуги за чинним 

законодавством. 

Соціальний і правовий захист осіб, позбавлених особистої свободи та членів їх сімей 

27 вересня 2021 року Президент зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт #6104 23  про 

запровадження правової рамки для надання соціального та правового захисту особам, які 

 
19 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Офіційний портал Верховної Ради України (rada.gov.ua) 
20 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Про соціальні послуги | від 17.01.2019 № 2671-VIII (rada.gov.ua) 
21 У липні-листопаді прожитковий мінімум складав 2294 грн. у грудні він складатиме 2393 грн.  
22 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Офіційний портал Верховної Ради України (rada.gov.ua) 
23 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Офіційний портал Верховної Ради України (rada.gov.ua) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72736
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72899
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72870
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позбавлені/були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації 24 

(«затримані»), та членам їх сімей. Це стосуватиметься як комбатантів, так і цивільних осіб. Соціальний 

та правовий захист затриманим буде надано після підтвердження факту позбавлення особистої 

свободи. Цим буде займатися спеціальна Комісія25, що координується Мінреінтеграції. Для встановлення 

факту позбавлення особистої свободи Комісія розглядає відповідні заяви та посилається на один із 

наступних підтверджуючих документів: 

▪ Довідка, видана Міністерством оборони/іншим військовим або правоохоронним органом про 

затримання особи внаслідок збройної агресії проти України26 або інтернування в нейтральних 

державах 

▪ Документ, що підтверджує участь добровольців в АТО під час перебування під вартою внаслідок 

збройної агресії проти України27 або інтернування в нейтральних державах 

▪ Документ, що підтверджує порушення Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного 

населення під час війни28 під час захоплення та утримання у зв’язку з підтримкою територіальної 

цілісності України. Це може бути свідченням, підтвердженим і підписаним29 щонайменше трьома 

свідками 

▪ Документи, що підтверджують факт та обставини позбавлення особистої свободи 

▪ Документ, що підтверджує порушення Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного 

населення під час війни під час захоплення та утримання, викликане наміром змусити Україну, 

іншу державу, міжнародну організацію, фізичну чи юридичну особу діяти/утриматися від дій для 

звільнення затриманого. Це може бути свідченням, підтвердженим і підписаним30 щонайменше 

трьома свідками 

▪ (для членів сім'ї затриманого) рішення про підтвердження факту позбавлення особистої свободи 

затриманого внаслідок збройної агресії проти України 31  та документи про підтвердження 

родинних зв'язків із затриманим. 

Підтверджений факт позбавлення особистої свободи є підставою для надання одноразової державної 

грошової допомоги 32  затриманому після звільнення; щорічної державної грошової допомоги 

затриманому або членам його сім'ї під час тримання під вартою; або одноразової державної грошової 

допомоги членам сім’ї затриманого у зв’язку зі смертю затриманого. Обсяг цих видів допомоги 

визначатиме Уряд. Грошову допомогу затриманому або членам його сім'ї також може надавати місцева 

влада з місцевих бюджетів. Інші види допомоги включають охорону здоров'я, реабілітацію, психологічні 

та соціальні послуги; доступ до вторинної безоплатної правової допомоги під час затримання та після 

звільнення; працевлаштування; пенсій та соціальних виплат; освіти (також стосується дітей затриманих). 

 
24 Дана термінологія є цитатою з офіційного нормативно-правового акту і не відображає позицію УВКБ ООН 
25 Комісія не може відмовити у розгляді заяви 
26 Дана термінологія є цитатою з офіційного нормативно-правового акту і не відображає позицію УВКБ ООН 
27 Дана термінологія є цитатою з офіційного нормативно-правового акту і не відображає позицію УВКБ ООН 
28Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн: untitled 
29 Підписи мають бути нотаріально завірені 
30 Підписи мають бути нотаріально завірені 
31Дана термінологія є цитатою з офіційного нормативно-правового акту і не відображає позицію УВКБ ООН 
32 В разі, коли заявник має право на іншу державну допомогу, він/вона має обрати лише одну з них 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
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Уряд визначить порядок заходів реінтеграції затриманих після звільнення. Затриманим33 буде надано 

пріоритет у отриманні тимчасового житла, якщо у них немає іншого приміщення для проживання. 

Вся інформація про затриманих зберігатиметься в Єдиному реєстрі осіб, стосовно яких встановлено 

факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. У ньому буде 

накопичуватися інформація про заявників/ниць, чиї заяви були позитивно розглянуті Комісією і які мають 

право на соціальний та правовий захист.   

У разі прийняття, законопроєкт дасть право цій конкретній групі осіб, постраждалих внаслідок конфлікту, 

отримувати спеціальну допомогу, зокрема, щодо доступу до житла. 

Інші події  

Затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції Криму 

22 вересня Уряд прийняв 34Розпорядження #1171-р  про Затвердження Плану заходів з реалізації 

Стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Він містить положення, що стосуються захисту переміщених 

або інших постраждалих осіб, зокрема: 

▪ Запровадження адміністративної процедури реєстрації народження та смерті 

▪ Запровадження швидшої процедури встановлення особи 

▪ Доступ до освіти, включаючи інформаційні кампанії про доступні можливості, опції для 

дистанційної освіти, вступ до університетів на підконтрольній  Уряду території (КТ), програми 

реінтеграції для молоді 

▪ Доступ до роботи із використанням програм перекваліфікації 

▪ Повернення/компенсація за пошкоджене/знищене майно (буде реалізовано після завершення 

окупації) 

▪ Субвенції до територій, прилеглих до Криму  

▪ Умови перетину: всі КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом будуть передані ДП 

«Реінтеграція та відновлення». Передбачається регулярне транспортне сполучення між КПВВ та 

з КПВВ до ключових транспортних сполучень Херсонської області 

Затвердження переходу Кримськотатарського алфавіту на латинську графіку 

22 вересня Уряд ухвалив Постанову 35#993 , затвердивши нову символіку кримськотатарського алфавіту. 

Цей документ завершує перехід алфавіту від кирилиці до латинських символів. Це стосуватиметься 

навчального процесу та навчальних матеріалів: усі вони мають бути перекладені до 1 вересня 2025 року. 

Субвенції до місцевих бюджетів  

8 вересня 2021 року Уряд ухвалив 36Розпорядження #1070-р  про розподіл субвенції з державного 

бюджету між місцевими бюджетами територій, які постраждали від конфлікту, та тих, що приймають 

 
33 Не поширюється на осіб, що мають право на отримання житла відповідно до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і 

членів їх сімей» 
34 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії деокупації 

та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua) 
35 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі 

латинської графіки | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua) 
36 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України | 

Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua)  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-1171r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-1171r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-alfavitu-krimskot-a993
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-alfavitu-krimskot-a993
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-rozpodil-u-2021-roci-subvenciyi-a1070r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-rozpodil-u-2021-roci-subvenciyi-a1070r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-rozpodil-u-2021-roci-subvenciyi-a1070r
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ВПО. Ця субвенція охоплює населені пункти у Чернігівській (Коропська, Семенівська, Бахмацька 

територіальні громади), Дніпропетровській (Іларіоновська, Девладівська, Першотравенська 

територіальні громади), Харкові (Нововодолазька, Малинівська, Великобурлуцька, Олексіївська, 

Борівська, Краснокутська територіальні громади,) , Київ (Вишгородська територіальна громада), 

Луганськ (Білокуракинська, Щастянська територіальні громади), Миколаїв (Баштанська, Вознесенська, 

Снігурівська територіальні громади), Вінницька (Козятинська територіальна громада), Запорізька 

(Берестівська та Енергодарська територіальні громади) області. Загальна сума виділених субвенцій 

становить 11,9 млн. грн. Субвенції можуть бути використані для загального розвитку зазначених 

населених пунктів, покращуючи якість життя та доступ до різних послуг для місцевого та переміщеного 

населення. Багато населених пунктів використовують субвенції для покращення житлових умов, 

придбання квартир для тимчасового чи соціального житла 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ 

E-MAIL: UKRKI@UNHCR.ORG, TEL: +38 044 288-9710 

ПОСИЛАННЯ 

UNHCR Ukraine:www.unhcr.org.ua/en - Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine 

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