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Проєкт реалізовується Аналітичним центром УКУ у ширшому 
колі партнерств у період з липня 2020 по квітень 2021 року. 
У рамках проєкту було проведене дослідження стану законо-
давчого врегулювання питань щодо окупованих територій, 
впливу прийнятих законодавчих актів на ситуацію в Україні, 
а також проаналізовано інформацію про проблеми і успіхи 
впровадження законодавства.

Проєкт   здійснюється   за   підтримки   Національного   фонду   на  
 підтримку   демократії   ( National   Endowment   for   Democracy   (NED)  
 та    Відділу   преси,   освіти   та   культури   Посольства   США   в   Україні.  
 Погляди   учасників   заходу   не   обов’язково   збігаються   з   офіцій-
ною   позицією   уряду   США. 



3

Соціальна відповідальність та окуповані території

ВСТУП

З початку російської агресії проти України в 2014 році соціальні проблеми 
подолання наслідків конфлікту та забезпечення цивільного населення 
базовими можливостями для гідного та справедливого життя стали одними 
з ключових питань для вирішення українськими органами влади. Перелік 
соціальних проблем – від забезпечення житлом внутрішньо-переміщених 
осіб до виплати пенсій для українських громадян в ОРДЛО є джерелом 
палких дискусій в українському суспільстві та потребує зваженого аналізу.

Україна перейшла від моментних реакцій на соціальні проблеми, викли-
кані війною, до зваженої політики з формуванням загальних рамок щодо 
внутрішнього переміщення та можливостей реалізації своїх прав укра-
їнськими громадянами з окупованих територій. Відбувся чіткий розпо-
діл повноважень та формування профільних органів влади – Міністер-
ства реінтеграції окупованих територій, Міністерства з питань ветеранів 
для реалізації політик, спрямованих на вирішення соціальних наслідків 
збройного конфлікту. Втім, певний пласт питань досі потребує як законо-
давчого доопрацювання та закриття юридичних прогалин, так і візійного 
бачення перспектив вирішення проблем. Серед них – потенційна альтер-
натива документам, що підтверджують статус внутрішнього переміщення 
та визначення відповідальності України щодо соціального забезпечення 
на окупованих територіях. 

Соціальний вимір деокупації та реінтеграції формує низку контраверсій-
них питань. Яка ймовірність повернення внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО) в ОРДЛО та Крим після деокупації територій? На якому етапі перебу-
вання ВПО вони є достатньо інтегрованими в українське середовище та не 
потребують документальних підтверджень внутрішнього переміщення? Чи 
несе Україна відповідальність за невиплати пенсій та соціальних видат-
ків жителям ОРДЛО та Криму? Чи необхідні соціальні виплати жителям 
Криму в умовах функціонування там російської системи соціального стра-
хування? Яким повинен бути підхід до визначення статусу політв’язнів в 
умовах різних категорій українських громадян, що перебували за гратами 
в РФ та на окупованих територіях? Всі ці непрості питання потребують 
чіткого визначення в українській політиці щодо окупованих територій та 
її законодавчого регулювання і забезпечення. 
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Документ складається з наступних тематичних блоків. У Окреслення про-
блеми описується поточний стан проблем, які стосуються питань соціальної 
відповідальності України перед своїми громадянами з тимчасово окупо-
ваних територій; Зміна нормативно-правового поля у 2014-2020 розкриває 
динаміку еволюції законодавчого регулювання соціальних питань, пов’я-
заних з наслідками збройної агресії РФ проти України; Практики подають 
серед інших ті рішення, якими керуються ВПО та інші жертви збройного 
конфлікту, їх пріоритети та потреби; у блоці Рекомендації пропонується 
низка рішень щодо покращення нормативно-правової бази регулювання 
соціальних питань в Україні та політик, що сприятимуть подальшим про-
цесам деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. 
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2.ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

ВПО

Станом на квітень 2020-го року в Україні було зареєстровано близько 1,4 
млн. внутрішньо переміщених осіб1, що складає близько 3,8% населення 
України згідно з оцінкою населення України в 2019-у році2.   

Поточна ситуація з внутрішнім переміщенням суттєво відрізняється від 
умов 2014-го року, коли невизначеність майбутнього територій та еска-
лація бойових дій змусили більше мільйона громадян змінити своє місце 
проживання. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» № 1706-VII», прийнятий в 2014-у році, відповідав між-
народним стандартам та мав на меті забезпечити розуміння кількості та 
задоволення основних потреб, на основі довідки переміщених осіб. Втім, 
через 7 років з початку активного внутрішнього переміщення довідка ВПО 
для окремих категорій громадян перетворилася не в документ для забез-
печення потреб тимчасового переміщення, а в субсидіювання громадян, 
що переїхали назавжди. 

Забезпечення права на житло є однією з ключових проблем ВПО. Україна 
досі живе за Житловим кодексом УРСР, який передбачає можливість отри-
мати житло усім, хто перебуває на квартирному обліку, однак в органів 
місцевого самоврядування не вистачає і десятої частини житлового фонду, 
щоб забезпечити потреби (куди входять не лише ВПО а й інші категорії 
громадян). При цьому точної оцінки потреби ВПО в житлі у держави немає, 
є лише оцінка тих, хто перебуває на обліку державних житлових програм. 
Основною програмою для забезпечення ВПО житлом є програма спільного 
фінансування житла державним та місцевим бюджетом в пропорції 50 на 
50. З метою покращення можливостей забезпечення житлом з 2019-го року 
фінансування заходів з надання житла для ВПО пропорція стала 70 на 30, 
аби зменшити навантаження на місцеві бюджети. Таким чином проблеми 
житлового забезпечення зараз більше залежать від бюджетного процесу 
на загальнонаціональному рівні та пріоритетів уряду і парламенту, в вирі-
шенні житлових проблем ВПО. Так, частина коштів, що була запланована 
для виділення Держмолодьжитлу на реалізацію житлових програм, пере-
йшла навесні 2020-го року в Фонд боротьби з коронавірусом. 
Важливим здобутком української житлової політики щодо ВПО стало також 

1   https://mtot.gov.ua/kilkist-zareestrovanih-vpo-stanom-na-13-kvitnja-2020-r_2289161300065911930

2   https://www.kmu.gov.ua/news/oprilyudneno-rezultati-ocinki-chiselnosti-nayavnogo-naselennya-ukrayini
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надання їм першочергових прав для отримання житлової площі від Держ-
молодьжитла, відкриття онлайн-реєстрів для полегшення подачі заявок, 
а також модернізація програми кредитування житла (можливість подати 
онлайн з відкритим реєстром та першочергове право ВПО на отримання 
кредиту).  

Трудові питання та можливості знайти місце для працевлаштування з гід-
ною заробітною платою є одним з ключових факторів, що забезпечують 
можливість неповернення ВПО назад на окуповані території. Оскільки 
значна частина переміщеного населення опинилася саме на підконтроль-
ній Україні території Донецької та Луганської області, нестача робочих 
місць там залишається серйозною проблемою. Для ВПО в Кодексі законів 
про працю також не застосовується випробувальний термін, однак це має  
неоднозначні наслідки – роботодавці схильні не брати на роботу ВПО, 
розуміючи, що вони не зможуть пройти випробувальний термін. 

Оскільки внутрішнє переміщення перетворилося з тимчасового в постійне, 
то необхідними стали і довгострокові рішення для інтеграції ВПО в україн-
ське суспільство. Втім, «Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб», 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів на період 2017-2020 років, 
не була профінансована достатнім чином, і політики щодо забезпечення 
проблем ВПО залишаються хронічно нереалізованими. Нова Стратегія на 
період після 2020-го року при цьому так і не була прийнята.

У ВПО, що проживають в приймаючих громадах, з часом зникають ті 
потреби, забезпечення яких відбувалось на основі довідки ВПО. При цьому 
самі ВПО не отримують доступ до послуг, як інші члени громади, через 
окремі порядки реалізації їх прав. Поточні проблеми посилюються тим, що 
ВПО не відмовляються від довідки про свій статус на момент досягнення 
певного рівня своєї інтеграції в приймаючих громадах. Довідку ВПО також 
отримують новонароджені діти, якщо хоча б один з їх батьків є ВПО, що в 
свою чергу перетворює статус внутрішнього переміщення в проблему на 
покоління вперед.  

Проблемний характер політик щодо ВПО не можливо адресувати виключно 
органам державної влади України, адже відповідальність за успішну інте-
грацію ВПО в приймаючі громади залежить в першу чергу від роботи орга-
нів місцевого самоврядування (їх програм підтримки ВПО, підтримання 
соціальної інфраструктури на місцевому рівні та реалізації житлових 
політик). В цьому контексті проблемним залишається статус ВЦА в Доне-
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цькій та Луганській областях, де проживає значна частка ВПО, адже ВЦА 
не можуть виконувати ті ж соціальні функції, що і цивільні адміністрації. 

Можливості реалізації прав ВПО суттєво покращилися завдяки приско-
ренню діджиталізації та поширенню електронних послуг, що надало мож-
ливість переміщеним особам забезпечувати свої адміністративні потреби 
незалежно від місця перебування. Однак в цілому проблеми, з якими сти-
калися ВПО, підкреслюють  ті, що стосувалися й інших категорій україн-
ських громадян – неможливість голосувати чи отримати пенсію не за міс-
цем реєстрації, ведення діловодства державними органами та зберігання 
особистих даних громадян в картотеках, а не в електронному форматі, 
тощо. 

Окуповані та прифронтові території

Ключовою проблемою соціальної відповідальності України перед грома-
дянами на тимчасово окупованих територіях є питання виплати пенсій-
ного забезпечення. Українські громадяни з ОРДЛО можуть отримати пен-
сійні виплати на підконтрольній території, якщо мають статус ВПО. При 
цьому в українському законодавстві визначено3, що «право на пенсію» 
гарантується протягом трьох років, якщо невиплата відбулася не з вини 
одержувача. Однак, за свідченнями експертів, на практиці Пенсійний 
Фонд України часто відмовляє пенсіонерам, резюмуючи, що невиплата 
відбулася з їх власної вини. 

Для визначення порядку виплати пенсій для громадян в ОРДЛО у 2018-у 
році з’явилася постанова № 355 Кабміну, що передбачає окремий порядок 
виплат, який так і не був реалізований на рівні підзаконних актів. Пізніше 
постанову скасував Окружний адміністративний суд Києва, а їй на заміну 
прийшла нова подібна постанова Кабінету Міністрів. Відсутність чіткого 
порядку ускладнює ситуацію, адже пенсіонери з ОРДЛО ведуть судові про-
цеси з Пенсійним Фондом, при цьому борг невиплат пенсій для громадян 
ОРДЛО сягнув уже більше 100 млрд.грн. за оцінками експертів. Пенсіонери 
також не можуть в рівній мірі стягнути з ПФУ кошти в судовому порядку, 
тому що в бюджет ПФУ закладена мала кількість коштів для виконання 
судових рішень. Накопичення боргів та ріст соціальної напруженості з 
цього питання можливо зменшити у випадку доопрацювання української 
нормативно-правової бази у соціальній сфері. Питання потребує вирі-
шення, адже після деокупації ОРДЛО перед українськими органами соці-

3   https://www.pfu.gov.ua/1165-poryadok-viplati-pensij-2/
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ального захисту постане питання доцільності виплати заборговних сум 
тим громадянам, які взагалі не зверталися до органів соціального захисту 
на підконтрольній Україні території в період окупації. 

Проблема соціальних виплат для населення ОРДЛО є особливо дилемною, 
через складність контролю органами соціального захисту дійсності про-
живання людини на окупованих територіях та підтвердження того, чи не 
веде людина анти-українську діяльність та не фінансує незаконні збройні 
формування. Соціальні працівники не здатні замінити Службу Безпеки в 
питаннях національної безпеки та оборони, що потребує координування 
реєстрів з Пенсійним Фондом для позбавлення соціальних виплат для 
окремих категорій громадян, що проживають на окупованих територіях.  

У випадку з Кримом, ситуація ускладнюється тим, що діюча система росій-
ського пенсійного забезпечення на окупованому півострові в цілому 
покриває основні соціальні потреби населення, а «подвійні» виплати 
будуть надвеликим навантаженням для українського бюджету. Однак 
небезпечною є ситуація фактичного визнання українським Пенсійним 
Фондом легальності російської окупаційної адміністрації: ПФУ веде ділове 
листування з ПФ РФ для звірення місць реєстрації населення. 

Громадяни з окупованих територій також стикаються з адміністративними 
складнощами визнання документів. Так, Україна визнає лише 2 документи, 
виданих на окупованих територіях, - свідоцтво про народження та свідо-
цтво про смерть. Однак визнання відбувається в форматі судової проце-
дури, що займає до 10 днів,  а не звичайної адміністративної процедури. 
При цьому достовірність даних для визнання документів є доволі сумнів-
ною, на відміну від альтернатив у проведенні аналізу ДНК для офіційного 
підтвердження батьківства. Через невизнання документів з окупованих 
територій також практично неможливим є легальне оформлення спадку 
на майно, якщо квартира була приватизована до введення електронних 
реєстрів. 

Однією з ключових проблем для ВПО та громадян на окупованих тери-
торіях є складність перетину кордонів. Щодо Криму та ОРДЛО діють різні 
порядки та процедури проходження кордонів, а можливості перетину 
КПВВ з ОРДЛО штучно обмежуються з боку окупаційних адміністрацій 
на Донбасі. При цьому, українські громадяни, що їздять в ОРДЛО через 
територію РФ, притягуються до адміністративної відповідальності з боку 
України, відмова від якої є в планах українського Міністерства реінтеграції 
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тимчасово окупованих територій для полегшення можливостей реалізації 
прав українських ВПО.  

Українська регуляторна нормативно-правова база щодо окупованих 
територій також потребує удосконалення, в частині переходу від позитив-
ного регулювання (можливо робити все, що дозволено) до негативного 
регулювання (можливо робити все, що не заборонено). Для прикладу, 
Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій формує спи-
сок об’єктів4 , що можливо перевозити через лінію розмежування, хоча 
доцільнішим було б формування списку об’єктів, що заборонено перево-
зити.

В цілому розумінню реальних потреб громадян на окупованих територіях 
перешкоджає фактична неможливість проведення соціальних досліджень, 
опитувань та ведення демографічних оцінок населення в умовах окупа-
ції. Довіряти офіційній статистиці окупаційних адміністрацій в ОРДЛО 
та Криму неможливо, при цьому задати етичну рамку для досліджень у 
випадку опитування населення дуже проблематично, адже участь в таких 
дослідженнях може мати негативні наслідки для українських громадян в 
ОРДЛО.

Соціальне забезпечення в прифронтових територіях також залишається 
проблемним через недостатню кількість цивільних кадрів для роботи в 
службах соціального захисту, освітніх закладах тощо. Водночас, Україна 
робить суттєві кроки для соціального забезпечення сімей в прифронто-
вих регіонах, які втратили житло в ході збройного конфлікту, зокрема з 
листопада 2020-го року Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих 
територій виділяє одноразові компенсації для сімей, що втратили житло5. 

Політв’язні та інші категорії громадян, що постраждали внаслідок кон-
флікту. 

Широка категорія «політичних в’язнів» включає в себе різні групи гро-
мадян, що відрізняються за локаціями їх утримання та ув’язнення – Крим, 
ОРДЛО, континентальна територія РФ та за їх статусом – військовополо-
нені, місцеве цивільне населення ОРДЛО та Криму та українські грома-

4   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0666-20#Text

5   https://suspilne.media/102227-mobilni-brigadi-ta-dodatkovi-punkti-seplenna-ak-mediki-gotuutsa-do-
vakcinacii/
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дяни, що опинилися в ув’язненні на території РФ в силу певних обставин 
(як українські моряки внаслідок Керченського інциденту чи журналіст 
Роман Сущенко, затриманий в Москві). В той же час проблемним є питання 
визначення статусу інших категорій громадян, що не є «політичними в’яз-
нями» в широкому сенсі, але також постраждали внаслідок російської 
агресії: люди, що відбували покарання з позбавленням волі на території 
Криму та Донбасу до початку російської агресії, а після 2014-го опинилися 
в пенітенціарних установах окупаційних адміністрацій. 

У 2020 році «політичні в’язні» вперше почали отримувати соціальні 
виплати в Україні, однак досі відсутнім є чітке законодавче регулювання 
їх статусу та порядку соціальних виплат. Матеріальна підтримка надається 
згідно з постановою Кабінету Міністрів № 328 та іншими нормами, однак 
нечіткість формулювання постраждалих осіб ставить питання, чи варто 
включати туди усіх, хто був позбавлений волі на окупованих територіях. 
Визначенням причетності особи до рамок дії закону займається спеці-
альна міжвідомча комісія, що утворена при Міністерстві реінтеграції тим-
часово окупованих територій.   

Серед інших категорій громадян, що постраждали внаслідок російської 
агресії варто виокремити зниклих безвісти людей та їх сім’ї. Законодав-
ство України щодо правового статусу осіб, зниклих безвісти не поширю-
ється на територію Криму, що зменшує спроможність ведення системного 
обліку зниклих безвісти осіб та можливості отримати соціальний захист 
членам сім’ї особи, що зникла безвісти, з боку держави. 

Різниця підходів щодо окупованих територій Донбасу та Криму проявля-
ється також в політиках щодо дітей, що постраждали внаслідок конфлікту. 
Зміни, що прийняли в 2016 році до Закону України «Про охорону дитинства» 
ввели нову категорію осіб, - дітей, що постраждали внаслідок конфлікту, 
однак на практиці він стосується лише ОРДЛО та не зачіпає порушення 
прав в окупованому Криму, що суперечить нормам Женевської конвенції. 
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3. ЗМІНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПОЛЯ У 2014 - 2020

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ

В першу чергу конфлікт призвів до появи нової соціальної групи, яка 
потребує соціального захисту – внутрішньо переміщених осіб та прийняття 
відповідного Закону, підзаконних актів та стратегії.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» від 20.10.2014 визначає поняття «внутрішньо переміщеної особи» та 
закріплює права зареєстрованих ВПО на зайнятість, пенсійне забезпе-
чення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні 
послуги, освіту. Закон  передбачає, що Україна вживає всіх можливих 
заходів, спрямованих на розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним 
захистом, зокрема відновленням усіх соціальних виплат ВПО. Для взятої 
на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація права та отримання 
соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.

Зокрема, внутрішньо переміщені особи отримали  право на:

-   перереєстрацію безробітних, реєстрацію як безробітних та отримання 
допомоги по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язко-
вим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття навіть за 
відсутності документів, що підтверджують факт звільнення;
-   набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю 
та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням на випадок безробіття за неможливості припинити трудові 
відносини з попереднім роботодавцем;
-   забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одер-
жання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем про-
живання та за відсутності документів;
-   продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших 
регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших дже-
рел фінансування;
-   забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з числа внутрішньо 
переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внас-
лідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно 
від підпорядкування, типів і форми власності;
-   отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціаль-
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них послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального 
страхування України за фактичним місцем проживання, перебування.

Рамковим документом, що визначав політику щодо ВПО стала Стратегія 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових 
рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, схва-
лено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 
р. №909-р. Стратегія спрямована на розв’язання державою проблеми 
внутрішнього переміщення громадян України та його наслідків, зокрема 
приймаючих територіальних громад, створення ефективних інструментів 
державного управління, задоволення нагальних та постійних потреб вну-
трішньо переміщених осіб.

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, як окремої категорії, 
що через конфлікт потребує додаткових заходів захисту, включає в себе, 
по-перше, грошову допомогу та порядок їх виплати, який був встановле-
ний наступними підзаконними актами: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №505 «Про 
надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-ко-
мунальних послуг»
Визначає механізм надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг

Порядок використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних 
осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам 
та внутрішньо переміщеним особам, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №535
Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли в націо-
нальній та іноземній валюті Мінсоцполітики від фізичних та юридичних 
осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допо-
мога, гранти та дарунки (далі - кошти) для надання одноразової грошової 
допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебу-
вають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним стано-
вищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не 
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набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися 
про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті.

Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо пере-
міщеним особам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 червня 2016 р. №365
Порядок визначає механізм призначення (відновлення) внутрішньо пере-
міщеним особам виплати довічних державних стипендій, усіх видів соці-
альної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання 
соціальних послуг, субсидій та пільг (далі - соціальні виплати) за рахунок 
коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування.

Постанова КМУ від 5 листопада 2014 р. №637 «Про здійснення соціальних 
виплат внутрішньо переміщеним особам»

Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну 
та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання для внутрішньо переміщених осіб, затвер-
джений Постановою правління Фонду соціального страхування України 
12.12.2018 №27
Порядок поширюється на внутрішньо переміщених осіб, які мають право 
на страхові виплати та витрати на медичну і соціальну допомогу відпо-
відно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування».

По-друге, встановлені заходи були направлені на забезпечення зайнято-
сті внутрішньо переміщених осіб.

Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, 
спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій 
зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 696
Визначає умови, механізм здійснення обласними, Київським міським, 
районними, міськими та міськрайонними центрами зайнятості держав-
ної служби зайнятості заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, 
спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій 
зайнятості для внутрішньо переміщених осіб.
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Постанова КМУ від 2 грудня 2015 р. № 1154 «Про реалізацію пілотного про-
екту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо 
переміщених осіб»
Передбачала реалізацію з 1 грудня 2016 р. по 31 грудня 2018 р. у Львівській, 
Полтавській та Харківській областях пілотного проекту із залучення до 
роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб 
(далі - пілотний проект) у межах реалізації спільного з Міжнародним бан-
ком реконструкції та розвитку проекту «Модернізація системи соціальної 
підтримки населення України».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку вико-
ристання  коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову під-
тримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та 
внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту» від 5 квітня 2017 р. 
№224 

По-третє, були створенні норми, направлені на пенсійне забезпечення 
внутрішньо переміщених осіб.

Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в 
банках, затверджений постановою КМУ від 30 серпня 1999 р. № 1596

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року 
№ 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів 
для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

По-четверте були передбачені заходи забезпечення житлом внутрішньо 
переміщених осіб.

Порядок надання державної підтримки та забезпечення громадян доступ-
ним житлом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 
жовтня 2018 р. № 819
Порядок визначає механізм забезпечення громадян доступним житлом 
відповідно до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової 
фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівниц-
тва».

Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 
житла на селі, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 
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жовтня 1998 р. № 1597
Передбачали отримання таких кредитів отримання у першочерговому 
порядку громадянами з числа внутрішньо переміщених осіб.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку фор-
мування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і 
користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового 
проживання» від 31.03.2004 р. №422 
Передбачено Порядок взяття на облік громадян (з числа внутрішньо 
переміщених), які  потребують надання житлового приміщення з фондів 
житла для тимчасового проживання за місцем фактичного проживання 
громадянина та за виконання певних, чітко визначених умов.

Серед постраждалих внаслідок збройного конфлікту груп опинилися 
також неповнолітні особи, які потребували соціального захисту – діти, що 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ця категорія 
була визначена в Законі України «Про охорону дитинства» у 2016 році.

Закон України «Про охорону дитинства»
За Законом, дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів, - дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту 
отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуаль-
ного, психологічного насильства, була викрадена або незаконно виве-
зена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або 
незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.
Закон встановлює обов’язок створити умови для медичної, психологічної, 
педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 
та збройних конфліктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 квітня 2017р. №268
Порядок визначає механізм надання статусу дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
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4. ПРАКТИКИ

На рівні практик особи, що постраждали від російської агресії, часто зму-
шені вести свою діяльність в правовому полі окупаційних адміністрацій 
як єдиний шлях власного фізичного виживання та реалізації своїх мож-
ливостей. Так, на території ОРДЛО відбувається велика кількість право-
чинів, укладання цивільно-правових угод, якими українські громадяни 
намагаються позбутися власності, отримати спадок, вести операційну 
діяльність власних підприємств тощо. Через правову невизначеність, що 
супроводжує ці активності, документальне підтвердження з боку україн-
ських органів влади цивільно-правових угод та правочинів є неможли-
вим. Так, попри мораторій на продаж житла на окупованих територіях, 
ці операції все одно відбуваються та засвідчуються нотаріусами з обох 
боків. В подальшому необхідною є розробка механізму «конвалідації», що 
б підтвердили чинність таких угод. Цей механізм є особливо важливим як 
елемент «перехідного правосуддя» на період після деокупації територій. 

Суттєвим прогресом на рівні практик стала також можливість для укра-
їнських громадян з кримською реєстрацією позбутися попередніх обме-
жень та стати валютними резидентами, відкривати банківські рахунки в 
українських банках. Це дало можливість користуватися ЕЦП і Bank ID та 
відповідно українськими електронними послугами. 

На рівні практик, з 2019-го року ВПО отримали можливість голосувати на 
місцевих виборах в Україні. Попри це, залученість ВПО до участі в місце-
вих виборах за оцінками експертів є вкрай низькою, що свідчить з одного 
боку про їх необізнаність у можливостях реалізації політичних прав, а з 
іншого про відчуженість від участі в політичному житті на місцевому рівні. 
Окрім того, ВПО не достатньо залучені до інструментів локальної демокра-
тії (таких як «громадський бюджет»), як через відсутність чіткого визна-
чення поняття «житель громади» в українському законодавстві, так і через 
особливості інтеграції ВПО в приймаючих громадах. Зміни до виборчого 
законодавства, які лобіювали ВПО та громадські організації, що ними опі-
куються, мають ширші позитивні наслідки і для інших категорій громадян, 
таких як трудові мігранти та будь-які інші українці, що проживали не за 
місцем реєстрації. 

Можливість ВПО інтегруватися на практиці суттєво залежить не стільки 
від державної політики, скільки від місцевих програм, адже саме прийма-
юча сторона у вигляді органів місцевого самоврядування є відповідаль-
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ною за створення сприятливих умов, за яких ВПО зможуть розкрити свій 
потенціал та дійсно стати частиною громади. Це включає в себе як інф-
раструктурну спроможність місцевих громад, так і наявність спеціальних 
програм, планів та стратегій у політиках щодо ВПО та безпосередній вза-
ємодії і залученості ВПО до прийняття рішень6 . Серед успішних практик 
на рівні місцевих органів влади – надання правової допомоги ВПО з боку 
юридичних клінік місцевих університетів в Хмельницькому та програма 
Сєвєродонецької міської ради з інтеграції ВПО7.  

Втім, попри наявність програм інтеграції ВПО у органів місцевого само-
врядування, на практиці значна частина з цих програм розробляється та 
приймається без попередніх досліджень та консультацій з переселенцями, 
таким чином не враховуючи ключових потреб ВПО в регіоні, які суттєво 
відрізняються залежно від ринку праці, житлової інфраструктури тощо. 
Окрім того, значна частина місцевих програм залежить радше від фінан-
сування з державного бюджету, ніж власне є місцевими ініціативами. 
Однією з ключових перепон на шляху ефективних місцевих політик щодо 
ВПО є вкрай низька обізнаність українських органів влади у можливостях 
брати участь в проєктах міжнародної технічної допомоги, через низьку 
компетентність в подачі грантових заявок та реалізації подібного роду 
міжнародних проєктів. 

У випадку з житловими практиками також спостерігається низька залуче-
ність ВПО до участі в державних житлових програмах. Так, лише 12 000 ВПО 
зареєстровані на обліку в програмі Держмолодьжитла щодо житлового 
будівництва, що втім пояснюється і доволі пізно створеними можливос-
тями для ВПО, які до 2017-го року не могли підтвердити перебування на 
квартирному обліку. При цьому реєстрація на державні житлові програми 
можлива в онлайн-форматі, що зменшує бар’єри між ВПО та державними 
органами для надання сервісів. 

На рівні практик, що стосуються соціальної підтримки «політичних в’яз-
нів», існують проблеми розподілу коштів. У випадку Державної програми 
із захисту політв’язнів, яка складала 66.5 млн. грн. у 2020 році, близько 
50 млн. грн. було повернено назад до державного бюджету, оскільки від-
сутніми були самі інструменти реалізації цієї підтримки. Політичні в’язні 
та їх сім’ї потребують медичної та психологічної реабілітації та правової 
допомоги, яка зараз надається громадськими та правозахисними органі-

6   https://cedos.org.ua/uk/vpo-integration-index/methodology

7   https://cedos.org.ua/uk/vpo-integration-index/cases
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заціями, а також у вигляді грошових, одноразових виплат за рішенням 
Міжвідомчої Комісії при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих 
територій. Окрема підтримка також надається за рахунок державної сти-
пендії імені Левка Лук’яненка, клопотання про яку розглядає Комісія при 
Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій та направляє 
на підпис Президентові. 

За оцінками експертів, окрім власне грошових виплат необхідним є вирі-
шення питань психологічної реабілітації, медичного лікування, надання 
тимчасового житла, допомоги в працевлаштуванні та професійній адап-
тації, відновленні документів тощо. Значну частину цих питань можливо 
адресувати в профільному законі «Про соціальний і правовий захист осіб 
позбавлених свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України», який 
був напрацьований ще в 2019-у році, але досі не прийнятий парламентом. 

В цілому, за оцінками експертів, що взяли участь в обговоренні, порів-
нюючи з 2014-м роком суттєво змінилося сприйняття допомоги з боку 
самих бенефіціарів – осіб, що постраждали внаслідок російської агресії, 
- від недовіри до громадських організацій та органів державної влади до 
активного залучення. Втім, у випадку з ВПО це має також і негативну тен-
денцію до спроб ВПО залучити організації підтримки до широкого кола 
проблем, що не стосуються безпосередньо внутрішнього переміщення. 

Загальною проблемою, що супроводжує осіб, які постраждали внаслідок 
російської агресії, є їх низька поінформованість щодо власних прав та 
механізмів їх реалізації, - від можливостей стати на облік державних жит-
лових програм до участі в місцевих виборах. Часто ВПО та інші постраждалі 
групи не розуміють усіх пільг, які вони мають, можливостей звернутися за 
консультацією та ресурсами приймаючої сторони. Право на інформацію 
та правову допомогу, роз’яснення для постраждалих груп щодо їх прав 
може посилити інтеграцію ВПО та розв’язати їх поточні питання.  
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ

-   Законодавчо вдосконалити порядок виплат соціального забезпечення 
для українських громадян, що мають статус ВПО та перебувають в ОРДЛО

Україна не має технічної можливості для функціонування органів соці-
ального захисту на території ОРДЛО та виплати пенсійного забезпечення 
усім, хто перебуває в ОРДЛО. При цьому отримання пенсій є можливим 
у випадку наявності довідки ВПО та відвідування підконтрольній Україні 
території. Попри очевидний дискримінаційний характер таких політик 
для громадян похилого віку, що проживають в ОРДЛО, це є єдино можли-
вим способом реалізації права на пенсію. Втім, механізм виплат потребує 
юридичного вдосконалення. По-перше, необхідним є Окремий порядок 
виплати заборгованості для тих, хто має статус ВПО, однак не зміг своє-
часно отримати пенсію. По-друге, необхідно забезпечити стягнення коштів 
з ПФУ на виконання судових рішень, що стосуються виплат по заборгова-
ності пенсій (для цього потрібно збільшити закладені в бюджет видатки 
на виконання судових рішень).  

-   Сформувати адміністративну процедуру визнання свідоцтв про народ-
ження та смерть в позасудовому порядку

Поточна практика визнання документів, що підтверджують народження та 
смерть на окупованих територіях в судовому порядку перевантажує судові 
органи та займає певний проміжок часу (близько 10 днів). Оптимальним 
варіантом є створення спеціальної адміністративної процедури, за якої 
ЦНАПи чи інші адміністративні органи зможуть підтверджувати ці доку-
менти в короткі строки (1-3 днів). Створення цієї процедури важливо для 
обліку поточної демографічної ситуації на непідконтрольних територіях, 
а доступ до неї може покращитися завдяки роботі ЦНАП-ів поблизу КПВВ.  

-   Покращити якість надання безоплатної правової допомоги з боку дер-
жави

Багато проблем груп, які постраждали внаслідок конфлікту, можливо 
розв’язати шляхом детальнішого інформування громадян щодо їх прав, 
пільг та можливостей. Особливо важливим це питання є в контексті 
надання безоплатної правової допомоги, запит на яку є високим, а якість 
низькою. Можливим шляхом вирішення цього покращення сервісів пра-
вової допомоги є залучення правозахисних громадських організацій до 
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надання безоплатної допомоги, що відповідно потребує розробки меха-
нізму аналогічному державно-приватного партнерству, за якого громадські 
організації виконуватимуть функції держави в консультуванні постражда-
лих груп. 

-   Встановити тимчасові порядки адміністративних штрафів за неправиль-
ний перетин кордонів

В умовах пандемії COVID-19 та періодичних односторонніх порядків закриття 
КПВВ з боку окупаційних адміністрацій в ОРДЛО необхідним є перегляд 
системи адміністративних штрафів за неправильний порядок перетину 
кордонів. Так, громадяни, що в’їжджають в ОРДЛО повз українські КПВВ, 
але повертаються в Україну уже через російський кордон у випадку пере-
криття роботи КПВВ з боку окупаційних адміністрацій в ОРДЛО змушені 
виплачувати штраф, попри те, що порушення прикордонних умов не є їх 
виною. Введення тимчасових порядків на періоди порушення умов функ-
ціонування КПВВ є необхідним для зниження соціальної напруги з боку 
ВПО, що змушені відвідувати окуповані території.   

-   Перейти до «негативного регулювання» ввозу та вивезення товарів

Порядок перевезення особистих речей через КПВВ є прикладом «позитив-
ного регулювання», коли держава визначає список об’єктів, що є дозволе-
ними для ввезення. Оскільки регуляторні норми не можуть врахувати усіх 
необхідних предметів побуту та особистого користування, варто перейти 
до «негативного регулювання», за якого Кабінет Міністрів вводить пере-
лік виключно заборонених товарів (на кшталт зброї, сировини та цінних 
паперів) чи верхньої межі окремих товарів (на кшталт живої грошової маси 
або продуктів електроніки). Це спростить як загальне розуміння ВПО щодо 
речей, які заборонено перевозити, так і роботу українських прикордонни-
ків. 

-   Звернутися до Банку розвитку Ради Європи щодо реалізації програм під-
тримки житлових проєктів для ВПО

Резолюція 2198 Ради Європи від 23 січня 2018-го року закликає Україну роз-
глянути можливість приєднання до Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ), який 
може надати доступні кредитні програми для підтримки житлових проєктів 
для України. Резолюція також вказує на те, що Україна може співпрацювати 
з іншими країнами-членами БРРЄ до безпосереднього приєднання. 
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-   Сформувати видатки по програмі «Доступне житло» як захищені статті 
бюджету

Житлова проблема є однією з найболючіших для постраждалих внаслідок 
конфлікту груп населення. Наявні програми державної підтримки є хро-
нічно недофінансованими та залежними від бюджетних циклів. Перетво-
рення видатків на програми Державного фонду сприяння молодіжному 
будівництву в захищені статті бюджетних витрат (які складатимуть пев-
ний відсоток від доходів державного бюджету або за іншим вимірюваним 
показником від кількості сімей, що перебувають на квартирному обліку) 
зможе забезпечити стабільність впроваджуваних політик та покращити 
житлові умови переселенців.

-   Прийняти Закон України «Про соціальний і правовий захист осіб поз-
бавлених свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України»

Напрацьований ще у 2019-у році законопроект дає змогу вирішити клю-
чові питання, що стосуються «політичних в’язнів». Законопроект надає 
чітку категоризацію осіб, що підпадають під рамки закону – військовопо-
лонених, цивільних заручників та осіб, позбавлених свободи з політичних 
мотивів.  Він же передбачає державну допомогу за тими напрямками, яких 
найбільше потребують «політичні в’язні», - грошову допомогу, медичну 
та психологічну допомогу, відшкодування витрат на правову допомогу, 
сприяння у працевлаштуванні, а також довгострокові рішення для осіб, 
які можуть стати «політичними в’язнями» в подальшому, - збереження за 
ними робочого місця та страхового стажу. Закон також передбачає поря-
док встановлення факту належності у вигляді роботи Міжвідомчої комісії 
та запровадження електронної бази даних для обліку осіб, що підпадають 
під дію рамки закону. 

-   Доопрацювати та імплементувати Закон «Про правовий статус осіб, 
зниклих безвісти» 

Рамки дії Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» поширю-
ється на тимчасово окуповані території в ОРДЛО та передбачає запуск 
Комісії з питань зниклих безвісти, яка надаватиме дозволи пошуковим 
групам встановлювати контакти на тимчасово окупованих територіях. 
Однак при цьому рамки дії Закону не поширюються на тимчасово оку-
повану територію Криму, що не лише зменшує можливості знаходження 
осіб, так і лишає їх сім’ї можливостей отримати соціальну підтримку з боку 
держави. 
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-   Продовжити політики щодо відкриття ЦНАПів поблизу КПВВ

Забезпечення українських громадян в ОРДЛО ефективними адміністра-
тивними послугами покращується шляхом відкриття мобільних Центрів 
надання адміністративних послуг поблизу КПВВ. Центри, що були відкриті 
в 2020-у році поблизу КПВВ в Щасті та Новотроїцькому, є «історіями успіху» 
та своєрідною «вітриною» належного врядування для українських гро-
мадян з ОРДЛО. Подальші практики відкриття мобільних ЦНАПів на лінії 
розмежування суттєво прискорять вирішення громадянами усіх адміні-
стративних питань в сфері соціальних політик, підтвердження документів, 
тощо. 

-   Прописати механізм «конвалідації» простих цивільних актів та право-
чинів на тимчасово окупованих територіях

Поточні практики України щодо визнання лише двох документів, виданих 
на тимчасово окупованих територіях, - свідоцтва про народження та сві-
доцтва про смерть відповідають потребі перешкоджання легітимації пра-
вових режимів, що діють на непідконтрольних територіях. Однак в умовах 
реальних практик, коли правочини стосовно майна та прав власності все 
одно відбуваються на окупованих територіях, важливим є розробка реа-
лістичних підходів щодо визнання частини прав власності та угод, підпи-
саних в ОРДЛО та Криму в 2014-2020-х роках. Юридичним механізмом для 
визнання може бути робота комісій щодо встановлення майнових прав, 
або інші формати роботи, які повинні бути узгоджені в рамках ширшої 
концепції перехідного правосуддя для цих територій. Робота цих комісій 
має бути направлена не лише на легалізацію фактичного користування, а 
на відновлення майнових прав попередніх власників, що виїхали з ОРДЛО 
або були змушені втратити частину майна внаслідок самовільних захо-
плень та націоналізації. 

-   Сформувати єдину дорожню карту для органів місцевого самовряду-
вання з питань ВПО 

Інтеграція ВПО в приймаючі громади не може відбуватися за лекалами 
певних єдиних політик, адже залежно від регіону суттєво відрізняються 
потреби ВПО в житлі, працевлаштуванні, доступі до соціальної інфра-
структури. Втім, єдиний рамковий документ для органів місцевого само-
врядування, який би відрізнявся залежно від їх рівня (муніципалітети, 
ОТГ, області), міг би задати ключові напрямки та рішення, необхідні для 
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інтеграції ВПО. Наприклад, даний документ міг би передбачати базові 
принципи для оцінювання потреб ВПО або формування консультативних 
рад ВПО (на певному рівні абсолютної кількості переселенців в структурі 
населення громади). Створення цієї дорожньої карти є необхідним у співп-
раці з правозахисними організаціями та організаціями самих ВПО задля 
визначення їх реальних потреб. 
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