
Міністерство тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

 

 

Пропозиції та зауваження до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 

впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» 

 

Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 

довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року»  

Організація виконання Плану заходів 

Морозов 

С.І. 

Забезпечення 

злагодженої роботи та 

ефективної координації 

дій між органами 

державної влади з метою 

якісного виконання 

Плану заходів  

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. На виконання 

Постанови ВР № 4273 від 

березня 2016р. – невідкладно 

розробити та затвердити 

регіональні та місцеві 

Програми підтримки ВПО з 

урахуванням цього Плану 

заходів. Включити їх 

фінансування до місцевих 

бюджетів і подати пропозиції 

до Держбюджету на 2019 рік. 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

злагодженої роботи та 

ефективної координації 

дій між органами 

державної влади з метою 

якісного виконання 

Плану заходів  

 

розроблення та 

затвердження 

регіональних та 

місцевих Програми 

підтримки внутрішньо 

переміщених осіб, з 

урахуванням цього 

Плану заходів. 

 

Відповідальні за 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня  

 

Відповідальні за виконання 

МТОТ, 

відповідальні виконавці 

Плану заходів 

 

 

 

 

 

Строки виконання 

ІІ квартал 2018 р.  

 

 

2. Забезпечити 

виконання Програми та 

Плану заходів, що було 

затверджено Постановою 

КМУ № 1094 – включенням 

невиконаних Заходів та 

пунктів Програми до цього 

Плану Заходів (щоб не 

перетворити Постанови 

Уряду у формальні папірці, 

що мають обмежений 

термін дії, та також тому, 

що юридично 

Розпорядженням Уряду не 

можна припиняти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано 

 

Комплексна державна 

програма щодо 

підтримки, соціальної 

адаптації та 

реінтеграції громадян 

України, які 

переселилися з 

тимчасово окупованої 

території України та 

районів проведення 

антитерористичної 

операції в інші регіони 

України, на період до 

виконання 

МТОТ, 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

 

Строки виконання 

ІІІ квартал 2018 р.  

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Постанови Уряду). 

 

Відповідальні за виконання 

МТОТ, 

відповідальні виконавці 

Плану заходів 

 

Строки виконання 

ІІ квартал 2018 р.  

2017 року, яка 

затверджена 

постановою КМУ від 

16 грудня 2015 р. № 

1094 є обмеженою в 

часі та втратила свою 

актуальність з 01 січня 

2018 року. 

Відтак, документ який 

би передбачав 

здійснення заходів 

щодо забезпечення 

реалізації та захисту 

прав, свобод і 

законних інтересів 

внутрішньо 

переміщених осіб на 

2018 рік та наступні 

роки відсутній.  

 

Проект плану заходів 

зосереджений на 

вирішенні основних 

системних проблем у 

сфері забезпечення 

реалізації та захисту 

прав, свобод і 

законних інтересів 

внутрішньо 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

переміщених осіб з 

урахуванням інтересів 

приймаючих громад 

та містить в собі 

декілька основних 

проблемних 

напрямків, які 

потребують 

вирішення. 

Удосконалення 

системи забезпечення 

реалізації та захисту 

прав, свобод і 

законних інтересів 

внутрішньо 

переміщених осіб 

здійснюватиметься з 

врахуванням 

принципів та досвіду 

міжнародних 

організацій, передусім 

Організації 

Об’єднаних Націй 

(далі – ООН) та її 

агенцій, Ради Європи, 

Організації з безпеки і 

співробітництва в 

Європі, а також 

вивчення досвіду 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

зарубіжних держав, 

які впродовж 

тривалого часу 

вирішують аналогічні 

проблеми у зв’язку з 

внутрішнім 

переміщенням осіб. 

ГО Донбас 

СОС 

Забезпечення 

злагодженої роботи та 

ефективної координації 

дій між органами 

державної влади з метою 

якісного виконання 

Плану заходів  

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення ефективної 

імплементації Плану 

Заходів, залучення 

внутрішньо переміщених 

осіб до контролю 

виконання, а також  
злагодженої роботи та 

ефективної координації дій 

між органами державної 

влади з метою якісного 

виконання Плану заходів 

 

1) проведення громадських 

консультацій щодо стану 

реалізації Плану Заходів, 

включно з організацією 

тематичних заходів в 

регіонах, з метою 

врахування думки самих 

внутрішньо переміщених 

осіб.   

 

Враховано частково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

ефективної реалізації 

Плану заходів, 

злагодженої роботи та 

ефективної координації  

дій між органами 

державної влади, з 

метою якісного 

виконання Плану заходів 

 

 

 

16. Запровадження 

механізму формування 

та реалізації 

організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар 

Необхідним є 

запровадження механізму 

оцінки виконання Плану 

Заходів, яка можлива за 

допомогою проведення 

громадських слухань з 

обов’язковим проведення 

консультацій в регіонах.  

 
Відповідальні за виконання 

МТОТ, 

відповідальні виконавці 

Плану заходів 

 

Строки виконання 

ІІІ квартал 2018 р. та не 

менше 2 разів на рік в 

подальшому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) за результатами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано 

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

… 

 

2) проведення 

моніторингу стану 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб в 

приймаючі територіальні 

громади та оцінки їх 

потреб, включаючи 

гендерний аналіз з 

розбивкою за віком та 

статтю з метою 

забезпечення 

врегулювання питань 

соціальної та 

економічної вразливості, 

соціальної єдності 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

проведення міжвідомчих 

нарад стосовно стану 

виконання Плану заходів, 

в тому числі виявлення 

проблемних аспектів 

його реалізації з метою 

координації дій органів 

державної влади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

проведення громадських 

консультацій, проведення 

міжвідомчих нарад стосовно 

стану виконання Плану 

заходів, в тому числі 

виявлення проблемних 

аспектів його реалізації з 

метою координації дій 

органів державної влади 

 

Відповідальні за виконання 

МТОТ, 

відповідальні виконавці 

Плану заходів 

 

Строки виконання 

ІІІ квартал 2018 р. та не 

менше 2 разів на рік в 

подальшому 

 

 

3) Врахування зауважень від 

проведених громадських 

консультацій та 

міжвідомчих нарад шляхом 

внесення необхідних змін до 

Плану Заходів.   

 

Коментар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано частково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) за результатами 

проведених 

міжвідомчих нарад 

стосовно стану 

виконання Плану 

заходів, внесення 

відповідних змін до 

Плану Заходів (у разі 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня  
 

 

План Заходів має бути 

гнучким інструментом 

забезпечення прав ВПО та 

відповідати сучасним 

викликам, що можливо 

забезпечити його 

переглядом та доповненням 

за результатами 

проведених консультацій з 

громадськістю та 

державними органами 

 

Відповідальні за виконання 

МТОТ,  

Кабінет Міністрів України  

 

Строки виконання 

IV квартал 2018 р. та не 

менше 2 разів на рік в 

подальшому 

 

4) Подання пропозицій щодо 

внесення змін до 

Державного бюджету 2018 

року та подальше щорічне 

подання розрахунків до 

проекту Державного 

Бюджету з метою 

забезпечення виконання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано 

Механізм розрахунку 

показників проекту 

Державного бюджету 

України на плановий 

бюджетний період 

(далі - проект 

державного бюджету) 

необхідності) 

 

Відповідальні за 

виконання 

МТОТ, 

відповідальні виконавці 

Плану заходів 

 

Строки виконання 

у разі необхідності 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Плану Заходів. 

 

Коментар 

Без відповідного 

фінансування 

запропонований План 

Заходів залишиться лише 

декларативним 

документом без можливості 

його ефективної реалізації 

на благо внутрішньо 

переміщених осіб 

 

Відповідальні за виконання 

МТОТ,  

Мінфін 

  

Строки виконання 

ІІ квартал 2018 року та 

щорічно 

та прогнозу 

Державного бюджету 

України на наступні за 

плановим два 

бюджетні періоди 

(далі - прогноз 

державного бюджету); 

порядки складання, 

розгляду та аналізу 

бюджетних запитів 

встановлює Інструкція 

з підготовки 

бюджетних запитів, 

затверджена наказом 

Міністерства фінансів 

України 06 червня 

2012 р. № 687 та 

зареєстрована в 

Міністерстві юстиції 

України 26 червня 

2012 р. за  

№ 1057/21369 

UNHCR проведення міжвідомчих 

нарад стосовно стану 

виконання Плану заходів, 

в тому числі виявлення 

проблемних аспектів 

його реалізації з метою 

координації дій органів 

проведення міжвідомчих 

нарад стосовно стану 

виконання Плану заходів, в 

тому числі виявлення 

проблемних аспектів його 

реалізації з метою 

координації дій органів 

Враховано частково. 

 

1) проведення 

міжвідомчих нарад 

стосовно стану 

виконання Плану 

заходів, в тому числі 

виявлення проблемних 

аспектів його реалізації з 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

державної влади. 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

МТОТ,  

відповідальні виконавці 

Плану заходів 

державної влади. З метою 

забезпечення ефективності 

та інклюзивності, залучати 

до нарад представників 

міжнародних та 

неурядових організацій (за 

згодою) та внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

Відповідальні за виконання: 

МТОТ, Мінсоцполітики, 

відповідальні виконавці 

Плану заходів 

метою координації дій 

органів державної влади. 

.. 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

МТОТ, 

Мінсоцполітики, 

відповідальні виконавці 

Плану заходів 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

й» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування завдання 

(стратегічної цілі) 

2. Забезпечення ефективної 

співпраці між органами 

державної влади та іншими 

заінтересованими 

сторонами, включаючи 

громадські організації, 

міжнародні і національні 

гуманітарні партнери тощо,  

з метою якісного 

виконання Плану заходів, 

координації дій та 

визначення правильних 

шляхів діяльності. 

Враховано. 

 

16. Запровадження 

механізму формування 

та реалізації 

організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування заходів 

Проведення установчих 

зборів та створення 

Громадської Ради при 

МінТОТ (із обов’язковим 

залученням до неї 

внутрішньо переміщених 

осіб). 

 

Строки виконання  

ІІІ квартал 2018 р 

 

Коментар  

Стаття 38 Конституції 

України гарантує 

громадянам України право 

на участь в управлінні 

державними справами. 

Відповідно до Постанови 

КМУ від 3.11.2010 р. №996 

«Про забезпечення участі 

громадськості у 

формуванні та реалізації 

державної політики» 

Міністерства мають вжити 

заходи для  утворення  

громадських рад та 

забезпечити їх 

 

… 

 

2) проведення 

моніторингу стану 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб в 

приймаючі територіальні 

громади та оцінки їх 

потреб, включаючи 

гендерний аналіз з 

розбивкою за віком та 

статтю з метою 

забезпечення 

врегулювання питань 

соціальної та 

економічної вразливості, 

соціальної єдності 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

функціонування. Окрім 

того, це відповідає 

принципам Стратегії 

(останній абзац Мета і 

Принципи Стратегії). 

Строки виконання  - ІІІ 

квартал 2018 р 

Забезпечення права на житло 

Лариса 

Заливна 

До розділу 

«Забезпечення права на 

житло» в цілому 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) створення реєстру 

об’єктів нерухомості 

(незавершеного 

будівництва, покинутих 

житлових будинків, 

котеджних містечок 

тощо, новостворених 

модульних будинків для 

тимчасового проживання), 

напрацювання моделей 

надання їх в оренду на 

пільгових умовах 

 

Відповідальні виконавці  

Мінрегіон 

обласні та Київська міська 

держадміністрації 

 

 

 

 

Враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) створення реєстру 

об’єктів нерухомості 

(незавершеного 

будівництва, 

покинутих житлових 

будинків, котеджних 

містечок тощо, 

новостворених 

модульних будинків для 

тимчасового 

проживання), 

напрацювання моделей 

надання їх в оренду на 

пільгових умовах 

 

Відповідальні виконавці  

Мінрегіон 

обласні та Київська 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) розроблення проектів 

розвитку місцевих громад з 

будівництва житла для 

переселених громадян з 

урахуванням їх потреб і 

потенціалу за новітніми 

будівельними та 

енергозберігаючими 

технологіями за умови 

прозорого бюджетного 

фінансування та прямого 

кредитування і допомоги 

міжнародних фінансових 

установ під міжнародним 

контролем 

 

Відповідальні виконавці  

Мінрегіон Мінсоцполітики 

обласні та Київська міська 

держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Державна Стратегія 

регіонального 

розвитку на період до 

2020 року, 

затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

06 серпня 2014 р.  

№ 385, предбачає, 

зокрема, виконання 

програм будівництва 

(придбання) 

доступного житла та 

забезпечення молоді 

житлом, а також 

державне пільгове 

кредитування 

індивідуальних 

сільських 

забудовників для 

будівництва 

(реконструкції) та 

придбання житла. 

міська 

держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

3) виділення в 

установленому порядку 

земельних ділянок для 

будівництва житла 

переселеним громадянам з 

урахуванням їх потреб і 

потенціалу щодо 

можливостей 

перспективного 

працевлаштування та 

розвитку інфраструктури 

 

Відповідальні виконавці  

обласні та Київська міська 

держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) створення соціального 

житлового фонду в містах 

(гуртожитки) для надання 

в оренду переселеним 

 

 

Не враховано 

Державна цільова 

соціально-економічна 

програма будівництва 

(придбання) 

доступного житла на 

2010-2017 роки, 

затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України                                

від 11 листопада 2009 

р. № 1249, зокрема 

передбачає 

провадження 

механізму  цільового 

виділення земельних 

ділянок і планування 

територій для 

будівництва 

доступного житла 

 

 

 

Враховано частково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громадянам на пільгових 

умовах 

 

Відповідальні виконавці  

обласні та Київська міська 

держадміністрації 

 

 

 

 

 

5) фінансування розвитку 

інфраструктури населеного 

пункту з державного 

бюджету за умови 

виділення земельних ділянок 

під будівництво житла 

переселеним громадянам 

 

Відповідальні виконавці  

Мінфін  

Мінрегіон 

обласні та Київська міська 

держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано 

Державна Стратегія 

регіонального 

розвитку на період до 

2020 року, 

затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

06 серпня 2014 р.  

№ 385, передбачає, 

зокрема, розвиток 

інфраструктури. 

Фінансове 

забезпечення 

реалізації Стратегії 

здійснюється за 

рахунок 

державного фонду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Визначення житлових 

потреб з метою 

забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регіонального 

розвитку. 

коштів галузевих 

(міжгалузевих) 

державних цільових 

програм та бюджетних 

програм центральних 

органів виконавчої 

влади, що 

спрямовуються на 

розвиток відповідної 

сфери у регіонах; 

субвенцій, інших 

трансфертів з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам; 

коштів місцевих 

бюджетів; 

коштів технічної 

допомоги ЄС, інших 

міжнародних донорів, 

міжнародних 

фінансових 

організацій; 

коштів інвесторів, 

власних коштів 

підприємств. 

 

 

осіб на житло 

 

 

 

 

 

6) створення 

соціального житлового 

фонду в містах для 

надання в оренду 

переселеним 

громадянам на 

пільгових умовах 

 

Відповідальні виконавці  

органи місцевого 

самоврядування 

 

Строки виконання  

постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

6) створення та реалізація 

проектів побудови 

спеціалізованих соціальних 

селищ з урахуванням 

конструктивних 

особливостей, 

пристосованих для 

проживання сімей, у складі 

яких є інваліди 

 

Відповідальні виконавці  

Мінрегіон  

Мінфін Мінсоцполітики 

Мінеконом-розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

7) вивчення можливостей 

та бажання переселених 

громадян щодо проживання 

у сільській місцевості 

 

Відповідальні виконавці  

облдержадміністрації 

 

Не враховано 

Побудова 

спеціалізованих 

соціальних селищ для 

проживання сімей, у 

складі яких є інваліди 

є недоцільним. Їх 

створення забезпечить 

підґрунтя для  

напруження серед 

мешканців, та не дасть 

можливості 

внутрішньо 

переміщеним особам 

(в тому числі і особам 

з інвалідністю) 

інтегруватися на 

новому місці 

проживання. 

 

 

Не враховано 

Бажання внутрішньо 

переміщених осіб 

проживати в сільській 

місцевості залежить 

від наявності в цих 

місцевостях засобів 

для існування, тому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) вивчення ситуації щодо 

знелюднених сіл у регіонах, 

які межують з Донбасом 

(Харківська, Запорізька, 

Дніпропетровська області) 

та Києвом (Київська, 

Полтавська, Черкаська, 

Чернігівська області), з 

метою їх відродження для 

забезпечення переселених 

громадян житлом (з 

урахуванням можливостей 

перспективного 

працевлаштування та 

розвитку інфраструктури) 

 

Відповідальні виконавці  

пунктом 4 розділу 7 

передбачено 

підвищення 

потенціалу місцевих 

громад у розвитку 

агропромислового 

сектору, що 

забезпечить створення 

нових робочих місць 

для внутрішньо 

переміщених осіб.  

 

Не враховано  
Аналогічно з 

запропонованим 

пунктом 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

облдерж-адміністрації 

 

9) будівництво котеджних 

містечок для переселених 

громадян 

 

Відповідальні виконавці  

Мінрегіон облдерж-

адміністрації 

 

 

10) супровадження 

технологій швидкого 

будівництва житла з 

місцевих будівельних 

матеріалів та залучення 

переселених громадян до 

самостійного будівництва 

житла 

 

 

Відповідальні виконавці  

Мінрегіон 

облдержадміністрації 

 

 

 

11) внесення змін до 

відповідних нормативно-

 

 

Не враховано  
Аналогічно з 

запропонованими 

пунктами 6 та 8 

 

 

 

  

 

Не враховано. 

Вказана норма не 

корелюється зі 

стратегічними цілями 

Стратегії інтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

впровадження 

довгострокових 

рішень щодо 

внутрішнього 

переміщення на період 

до 2020 року 

 

 

 

Не враховано  

Відповідно до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правових актів, якими 

врегульовано питання 

забезпечення різних 

категорій громадян 

доступним житлом, у 

частині передбачення 

можливості участі в них 

переселених громадян 

 

Відповідальні виконавці 

Мінрегіон Державна 

спеціалізована фінансова 

установа “Державний фонд 

сприяння молодіжному 

житловому будівництву” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ухваленого 16 березня 

цього року Верховною 

Радою України Закону 

«Про внесення змін до 

статті 4 Закону «Про 

запобігання впливу 

світової фінансової 

кризи на розвиток 

будівельної галузі та 

житлового 

будівництва» щодо 

реалізації державних 

житлових програм», 

запрацював механізм 

пільгового придбання 

житла. 

Документ передбачає 

додаткові можливості 

для сімей учасників 

АТО та ВПО 

вирішити проблему 

житла шляхом участі у 

програмі доступного 

житла, завдяки чому 

вони зможуть за 

допомогою держави 

придбати житло за 

механізмом “50 на 50” 

або отримати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пільговий кредит під 7 

відсотків річних для 

вирішення житлового 

питання. 

За умовами цієї 

програми розмір 

державної підтримки 

становить: 

50 % для внутрішньо 

переміщених осіб 

(ВПО); 

50 % для громадян, на 

яких поширюється дія 

пунктів 19 і 20 

частини першої статті 

6, пунктів 10-14 

частини другої статті 

7 та абзаців 

четвертого, шостого і 

восьмого пункту 1 

статті 10 Закону 

України «Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту»; 

30 % для інших 

громадян, які 

потребують 

поліпшення житлових 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

12) передбачення у 

державному бюджеті на 

відповідний рік коштів на 

виконання державних 

житлових програм 

 

Відповідальні виконавці 

Мінрегіон  

Мінфін 

умов. 

 

 

Враховано 

 

 

 

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

збільшення 

фінансування та 

продовження до 2023 р. 

Державної цільової 

соціально-економічної 

програми будівництва 

(придбання) доступного 

житла на 2010-2017 рр. 

 

2) збільшення 

фінансування та 

продовження до 2023 р. 

Державної цільової 

соціально-економічної 

програми будівництва 

(придбання) доступного 

житла на 2010-2017 рр. 

UN Women До розділу 

«Забезпечення права на 

житло» в цілому  

Здійснити гендерний аналіз 

внутрішньо переміщених 

осіб, які потребують 

житло для кращого 

розуміння житлових 

Не враховано 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22 вересня 2016 р. № 

646, затверджено 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

потреб жінок та чоловіків, 

зокрема найбільш уразливих 

груп населення, включаючи 

одиноких жінок, жінок-

інвалідів, жінок, які зазнали 

насильства, вдів і жінок 

похилого віку 

Порядок створення, 

ведення та доступу до 

відомостей Єдиної 

інформаційної бази 

даних про внутрішньо 

переміщених осіб. 

Відповідно до пункту 

4 Порядку, до бази 

даних вноситься 

інформація про 

внутрішньо 

переміщену особу, 

зокрема, загальні 

відомості про особу 

(прізвище, ім’я, по 

батькові, 

громадянство, дата і 

місце народження, 

стать) 

UN Women  

До розділу в цілому 

“Забезпечення права на 

житло” 

При наданні тимчасового 

житла забезпечити, щоб 

жінки та чоловіки, 

хлопчики та дівчата з 

різних сімей отримували 

житло в окремих 

приміщеннях / будівлях; 

Не враховано 

Пунктом 2 розділу 2 

проекту Плану заходів 

передбачено 

розроблення 

нормативно-правового 

акта щодо 

затвердження 

методичних 

рекомендацій з 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

реалізації механізму 

розподілу та надання 

житлових приміщень 

для тимчасового 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб. 

При розробці вказаних 

методичних 

рекомендацій вказана 

пропозиція буде 

розглянута 

UNHCR Найменування завдання 

(стратегічної цілі):  

Норма відсутня 

 

 

 

 

0. Створення 

координаційного 

міжвідомчого механізму для 

вирішення житлових 

потреб ВПО 

 

1) Створення міжвідомчої 

комісії з питань житла та 

власності, яка включатиме 

відповідальні органи 

центральної влади, за 

згодою – представників 

міжнародних та 

громадських організацій та 

працюватиме над 

координацією забезпечення 

житлових та майнових 

Не враховано 

Повноваження 

центральних та 

місцевих органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування з 

питань забезпечення 

прав і свобод 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

передбачено статтею 

11 Закону України 

«Про забезпечення 

прав і свобод 

внутрішньо 

переміщених осіб». 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

прав 

 

Відповідальні виконавці 

МТОТ, Мінрегіон, 

Мінсоцполітики, 

Держмолодьжитло, 

мінекономрозвитку, 

міжнародні організації (за 

згодою) 

Морозов 

С.І. 

1. Визначення житлових 

потреб з метою 

забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 

осіб на житло 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

Відобразити у регіональних 

та місцевих Програмах: 

1) створення реєстру 

об’єктів нерухомості 

 (незавершеного 

будівництва, покинутих 

 житлових будинків, 

котеджних містечок 

 тощо, новостворених 

модульних будинків 

 для тимчасового 

проживання),  

напрацювання моделей 

надання їх в оренду 

 

 

 

 

 

 

Не враховано 

Постановою Кабінету 

Міністрів України                     

від 14 квітня 2004 р. 

№ 467, затверджено 

Положення про 

Єдиний реєстр 

об'єктів державної 

власності. 

Єдиний реєстр 

об'єктів державної 

власності (далі - 

Реєстр)  

є  автоматизованою   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 на пільгових умовах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) розроблення проектів 

розвитку місцевих 

системою   збирання,   

обліку,   накопичення,  

оброблення,  захисту  

та надання інформації 

про нерухоме майно,  

у  

тому  числі  передане  

в  оренду,  лізинг,  

концесію  або  заставу  

державних 

підприємств,  їх 

об'єднань, установ та 

організацій (далі  

- підприємства),  а 

також корпоративні 

права держави  та  

державне  

майно,   що   не  

увійшло  до  

статутного  капіталу  

господарських  

товариств,  створених  

у  процесі  

приватизації  та 

корпоратизації 

 

 

Не враховано. 

Державна Стратегія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 громад з будівництва 

житла для переселених 

 громадян з урахуванням їх 

потреб і 

 потенціалу за новітніми 

будівельними та  

енергозберігаючими 

технологіями за умови 

прозорого бюджетного 

фінансування та  

прямого кредитування і 

допомоги  

міжнародних фінансових 

установ під 

 міжнародним контролем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) виділення в 

установленому порядку 

 земельних ділянок для 

будівництва житла 

переселеним громадянам з 

регіонального 

розвитку на період до 

2020 року, 

затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

06 серпня 2014 р. № 

385, предбачає, 

зокрема виконання 

програм будівництва 

(придбання) 

доступного житла та 

забезпечення молоді 

житлом, а також 

державне пільгове 

кредитування 

індивідуальних 

сільських 

забудовників для 

будівництва 

(реконструкції) та 

придбання житла. 

 

 

Не враховано 

Державна цільова 

соціально-економічна 

програма будівництва 

(придбання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

урахуванням їх потреб і 

потенціалу щодо 

можливостей 

перспективного 

працевлаштування та  

розвитку інфраструктури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) створення соціального 

житлового фонду 

 в містах (гуртожитки) для 

надання в оренду 

 переселеним громадянам на 

пільгових умовах 

 

 

 

 

 

 

доступного житла на 

2010-2017 роки, 

затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України                                

від 11 листопада 2009 

р. № 1249, зокрема 

передбачає 

провадження 

механізму  цільового 

виділення земельних 

ділянок і планування 

територій для 

будівництва 

доступного житла 

 

 

Враховано частково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Визначення житлових 

потреб з метою 

забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 

осіб на житло 

 

6) створення 

соціального житлового 

фонду в містах для 

надання в оренду 

переселеним 

громадянам на 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) фінансування 

розвитку інфраструктури 

 населеного пункту з 

державного бюджету за 

умови виділення земельних 

ділянок під будівництво 

житла переселеним 

громадянам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано 

Державна Стратегія 

регіонального 

розвитку на період до 

2020 року, 

затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

06 серпня 2014 р. № 

385, передбачає, 

зокрема розвиток 

інфраструктури. 

Фінансове 

забезпечення 

реалізації Стратегії 

здійснюється за 

рахунок: 

державного фонду 

регіонального 

пільгових умовах 

 

Відповідальні виконавці  

органи місцевого 

самоврядування 

 

Строки виконання  

постійно 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

розвитку. 

коштів галузевих 

(міжгалузевих) 

державних цільових 

програм та бюджетних 

програм центральних 

органів виконавчої 

влади, що 

спрямовуються на 

розвиток відповідної 

сфери у регіонах; 

субвенцій, інших 

трансфертів з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам; 

коштів місцевих 

бюджетів; 

коштів технічної 

допомоги ЄС, інших 

міжнародних донорів, 

міжнародних 

фінансових 

організацій; 

коштів інвесторів, 

власних коштів 

підприємств. 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UNHCR 1. Визначення житлових 

потреб з метою 

забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 

осіб прав на житло 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Визначення житлових 

потреб з метою забезпечення 

прав внутрішньо 

переміщених осіб прав на 

житло 

 

1) розробка методології 

визначення кількісних та 

якісних показників 

житлових потреб ВПО з 

урахуванням вікового, 

гендерного та інших 

факторів, які можуть 

впливати на рівень потреб, 

з метою визначення 

індивідуальних рішень 

житлових проблем сімей в 

залежності від їх потреб 

(рівня вразливості) та 

можливостей участі 

(фінансової, іншої) у 

обраному рішенні 

 

Відповідальні виконавці  

МТОТ, Мінрегіон, 

Мінсоцполітики 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

Враховано частково. 

 

 

 

 

 

Щодо методології, то 

пунктом 2 розділу 2 

проекту Плану заходів 

передбачено, 

розроблення 

нормативно-правового 

акта щодо 

затвердження 

методичних 

рекомендацій з 

реалізації механізму 

розподілу та надання 

житлових приміщень 

для тимчасового 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб 

Вказаним проектом 

передбачатиметься 

механізм розподілу та 

надання житлових 

приміщень для 

тимчасового 

1. Визначення житлових 

потреб з метою 

забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 

осіб на житло 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення збору та 

аналізу інформації щодо 

житлових потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

Відповідальні за 

виконання: 

МТОТ, 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

Строки виконання 

ІІ квартал 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення збору та 

аналізу інформації щодо 

житлових потреб внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

Відповідальні за виконання: 

МТОТ, Мінрегіон, обласні, 

Київська міська державні 

адміністрації 

проживання 

внутрішньо 

переміщеним особам  

на основі бальної 

оцінки, яка передбачає 

врахування критеріїв 

вразливості громадян, 

справедливий 

розподіл та 

відсутність впливу 

корупціогенного 

фактору. 

 

 

Не враховано 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22 вересня 2016 р. № 

646, затверджено 

Порядок створення, 

ведення та доступу до 

відомостей Єдиної 

інформаційної бази 

даних про внутрішньо 

переміщених осіб. 

Відповідно до пункту 

4 Порядку, до бази 

даних вноситься 

інформація про 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

внутрішньо 

переміщену особу, 

зокрема, відомості про 

житлові, соціальні, 

медичні, освітні та 

інші потреби 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

стан їх забезпечення 

БФ 

«Право на 

захист» 

1. Визначення житлових 

потреб з метою 

забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 

осіб прав на житло 

 

забезпечення збору та 

аналізу інформації щодо 

житлових потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб 

1. Визначення житлових 

потреб з метою забезпечення 

прав внутрішньо 

переміщених осіб прав на 

житло 

 

забезпечення збору та аналізу 

інформації, створення бази 

даних житлових потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Не враховано 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22 вересня 2016 р. № 

646, затверджено 

Порядок створення, 

ведення та доступу до 

відомостей Єдиної 

інформаційної бази 

даних про внутрішньо 

переміщених осіб. 

Відповідно до пункту 

4 Порядку, до бази 

даних вноситься 

інформація про 

внутрішньо 

переміщену особу, 

зокрема, відомості про 

житлові, соціальні, 

медичні, освітні та 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

інші потреби 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

стан їх забезпечення. 

БФ 

«Право на 

захист» 

2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

 

5) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам та 

членам приймаючих 

територіальних громад в 

процесі укладання 

договорів оренди житла, 

а також інформування 

населення про переваги 

укладання таких 

договорів 

 

 

 

 

 

5) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам та 

членам приймаючих 

територіальних громад в 

процесі укладання договорів 

оренди житла, а також 

інформування населення 

про переваги укладання 

таких договорів 

 

Враховано 

частково. 

 

Пропозиція не 

містить чіткої 

аргументації 

стосовно викладеної 

позиції 

 

 

 

 

5) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 

Лариса  

Заливна 

2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

1) забезпечення 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

1) забезпечення 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

тимчасового розміщення 

сімей, у складі яких є 

інваліди без уражень 

опорно-рухового апарату, 

які не потребують 

додаткових умов 

облаштування житла, у 

приміщеннях установ та 

закладів, приватних 

домівках (зокрема, в 

сільській місцевості), 

якомога ближче до 

медичних і соціальних 

закладів 

 

Відповідальні за виконання: 

обласні та Київська міська 

держадміністрації 

регіональні штаби при ДСНС 

 

 

 

 

 

2) забезпечення 

тимчасового розміщення 

сімей, у складі яких є 

інваліди з ураженнями 

опорно-рухового апарату, в 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

тимчасового 

розміщення сімей, у 

складі яких є інваліди 

без уражень опорно-

рухового апарату, які не 

потребують 

додаткових умов 

облаштування житла, 

у приміщеннях установ 

та закладів, приватних 

домівках (зокрема, в 

сільській місцевості), 

якомога ближче до 

медичних і соціальних 

закладів 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінсоцполітики 

обласні та Київська 

міська держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування  

 

 

2) забезпечення 

тимчасового 

розміщення сімей, у 

складі яких є інваліди з 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

лежачому стані або 

пересуваються на 

інвалідному візку, з 

ураженням органів зору, з 

розумовою відсталістю та 

психічними розладами, у 

пристосованих для 

пересування та 

обслуговування 

приміщеннях установ і 

закладів, у  

15-кілометровій зоні 

територіального 

розміщення лікарні 

районного рівня 
 

Відповідальні за виконання: 

обласні та Київська міська 

держадміністрації 

регіональні штаби при ДСНС 

 

 

 

 

 

 

 

ураженнями опорно-

рухового апарату, в 

лежачому стані або 

пересуваються на 

інвалідному візку, з 

ураженням органів 

зору, з розумовою 

відсталістю та 

психічними розладами, 

у пристосованих для 

пересування та 

обслуговування 

приміщеннях установ і 

закладів, у  

15-кілометровій зоні 

територіального 

розміщення лікарні 

районного рівня 
 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінсоцполітики 

обласні та Київська 

міська держадміністрації  

органи місцевого 

самоврядування 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Секретаріа

т 

Уповнова

женого 

ВРУ з 

прав 

людини 

2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

 

2) розроблення 

нормативно-правового 

акта щодо затвердження 

методичних 

рекомендацій з реалізації 

механізму розподілу та 

надання житлових 

приміщень для 

тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

Коментар  

На виконання завдання 

Плану заходів щодо 

забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб 

тимчасовим житлом 

передбачається 

розроблення та 

затвердження методичних 

рекомендацій з реалізації 

механізму розподілу та 

надання житлових 

приміщень для 

тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених 

осіб (пункт 2 заходів 

розділу “Забезпечення 

права на житло”). 

У свою чергу, 17.01.2018 

постановою Уряду № 20 

внесено зміни до порядків, 

затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 31.03.2004 № 422, якими 

врегульовано питання 

надання внутрішньо 

переміщеним особам 

приміщень з фондів житла 

для тимчасового 

Не враховано. 

На сьогодні вже існує 

механізм фінансового 

стимулювання 

створення органами 

місцевого 

самоврядування 

фондів житла для 

тимчасового 

проживання. 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

04 жовтня 2017 р. № 

769, затверджено 

Порядок та умови 

надання субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на здійснення заходів 

щодо підтримки 

територій, що зазнали 

негативного впливу 

внаслідок збройного 

конфлікту на сході 

України. 

Субвенція 

спрямовується на 

здійснення заходів на 

територіях населених 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

проживання. При цьому, 

проблемним залишається 

питання створення таких 

фондів та їх наповнення. 

Відповідно до 

законодавства формування 

фондів житла для 

тимчасового проживання 

здійснюється органами 

місцевого самоврядування 

шляхом будівництва, 

реконструкції, придбання 

житла або його передачі у 

комунальну власність. 

Проте, у значній кількості 

населених пунктів України 

фонди житла для 

тимчасового проживання 

не створені. 

Враховуючи зазначене, 

вважаємо за доцільне 

передбачити у Плані 

заходів необхідність 

розробки механізму 

фінансового стимулювання 

створення органами 

місцевого самоврядування 

фондів житла для 

тимчасового проживання 

пунктів Донецької та 

Луганської областей, 

що зазнали 

негативного впливу 

внаслідок збройного 

конфлікту, у повному 

обсязі на: 

1) будівництво, 

реконструкцію, 

капітальний ремонт 

об’єктів житлового 

фонду комунальної 

власності, в тому 

числі об’єктів 

соціального 

призначення, для 

надання житлових 

приміщень 

внутрішньо 

переміщеним особам; 

2) реконструкцію, 

капітальний ремонт 

об’єктів житлового 

фонду комунальної 

власності для надання 

в тимчасове 

користування 

внутрішньо 

переміщеним особам; 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 3) придбання у 

комунальну власність 

житла для надання в 

тимчасове 

користування 

внутрішньо 

переміщеним особам; 

4) придбання 

обладнання і 

програмного 

забезпечення для 

оформлення та видачі 

паспорта громадянина 

України з 

безконтактним 

електронним носієм та 

паспорта громадянина 

України для виїзду за 

кордон з 

безконтактним 

електронним носієм 

для центрів надання 

адміністративних 

послуг, розміщених в 

населених пунктах, що 

розташовані поблизу 

контрольних пунктів 

в’їзду/виїзду, з метою 

спрощення доступу до 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

отримання 

адміністративних 

послуг для населення, 

яке проживає в 

населених пунктах, 

розташованих на лінії 

зіткнення, та в 

окремих населених 

пунктах Донецької та 

Луганської областей, 

на території яких 

органи державної 

влади тимчасово не 

здійснюють свої 

повноваження. 

UNHCR 2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

 

Норма відсутня  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб 

тимчасовим житлом 

 

1) Забезпечення 

пріоритетного доступу для 

найбільш вразливих 

категорій з числа ВПО 

шляхом внесення змін до 

Постанови КМУ «Про 

затвердження Правил 

обліку громадян, які 

потребують поліпшення 

житлових умов, і надання 

 

 

 

 

Враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечення 

пріоритетного доступу 

для найбільш вразливих 

категорій з числа ВПО 

шляхом внесення змін 

до Постанови КМУ 

«Про затвердження 

Правил обліку 

громадян, які 

потребують 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) підготовка і внесення в 

установленому порядку 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

проекту розподілу 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали 

їм жилих приміщень» в 

розділи щодо визначення 

першо- та позачерговості 

 

Відповідальні за виконання: 

МТОТ, Мінсоцполітики, 

Мінрегіон 

 

Строки виконання 

ІІІ квартал 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) підготовка і внесення в 

установленому порядку на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту розподілу 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали 

негативного впливу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поліпшення житлових 

умов, і надання їм 

жилих приміщень» в 

розділи щодо 

визначення першо- та 

позачерговості 

 

Відповідальні за 

виконання: 

МТОТ, 

Мінсоцполітики, 

Мінрегіон 

 

Строки виконання 

ІІІ квартал 2018 р. 

 

 

 

 

2) підготовка і внесення 

в установленому 

порядку на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

розподілу субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

підтримки територій, 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

негативного впливу 

внаслідок збройного 

конфлікту на сході 

України 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

МТОТ 

 

 

 

 

 

 

 

2) розроблення 

нормативно-правового 

акта щодо затвердження 

методичних 

рекомендацій з реалізації 

механізму розподілу та 

надання житлових 

приміщень для 

тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених 

внаслідок збройного 

конфлікту на сході України, 

а також інших областей, 

які прийняли ВПО зі сходу 

та Автономної республіки 

Крим, з метою 

впровадження рішень із 

забезпечення житлом ВПО  

 

Відповідальні за виконання: 

МТОТ, Мінсоцполітики, 

Мінрегіон 

 

 

 

 

 

 

 

3) розроблення нормативно-

правового акту щодо 

затвердження методичних 

рекомендацій з реалізації 

механізму розподілу (в тому 

числі визначення критеріїв 

пріоритетності розподілу 

житла) та надання 

житлових приміщень для 

тимчасового проживання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Враховано частково  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

що зазнали негативного 

впливу внаслідок 

збройного конфлікту на 

сході України, а також 

інших областей, які 

прийняли ВПО зі сходу 

та Автономної 

республіки Крим, з 

метою впровадження 

рішень із забезпечення 

житлом ВПО  

 

Відповідальні за 

виконання: 

МТОТ, Мінфіен, 

Мінекономрозвитку 

 

 

 

2) розроблення 

нормативно-правового 

акта щодо затвердження 

методичних 

рекомендацій з реалізації 

механізму розподілу та 

надання житлових 

приміщень для 

тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

осіб 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

МТОТ, Мінсоцполітики 

 

 

 

 

 

 

3) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту Закону щодо 

впровадження механізму 

зменшення податкових 

ставок та/або звільнення 

від оподаткування для 

операцій з надання в 

оренду фізичними 

особами житла для 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

Відповідальні за виконання: 

МТОТ, Мінсоцполітики, 

Мінрегіон 

 

 

 

 

 

 

4) розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту Закону щодо 

впровадження механізму 

зменшення податкових 

ставок та/або звільнення від 

оподаткування на період дії 

цього плану дій для операцій 

з надання в оренду 

фізичними особами та 

фізичними особами-

підприємцями житла 

внутрішньо переміщеним 

особам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано  

Юридична сила 

закону як основного 

джерела права, його 

місце в  

системі нормативно-

правових актів 

закріплені в 

Конституції України. 

 Однією з ознак, яка    

відрізняє закон від   

інших нормативно-

правових актів, є 

прийняття його вищим  

представницьким 

органом державної  

осіб, з урахуванням 

критеріїв їх 

вразливості 

 

Відповідальні за 

виконання: 

МТОТ, Мінсоцполітики, 

Мінрегіон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

влади. 

Згідно з частиною  

третьою статті 113 

Конституції України, 

Кабінет Міністрів  

України у своїй  

діяльності керується  

Конституцією та  

законами України, а  

також указами 

Президента України  

та постановами   

Верховної Ради   

України, прийнятими 

відповідно до 

Конституції та законів 

України. 

Отже, норми 

Податкового кодексу 

не можуть 

встановлюватись на 

період дії 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

4) проведення 

інформаційної кампанії 

щодо інформування 

населення про переваги 

укладання договорів 

оренди житла, а також 

про зміни у законодавстві 

щодо надання в оренду 

фізичними особами 

житла для внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

 

 

 

5) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам та 

членам приймаючих 

територіальних громад в 

процесі укладання 

договорів оренди житла, 

а також інформування 

населення про переваги 

 

 

5) проведення інформаційної 

кампанії щодо інформування 

населення про переваги 

укладання договорів оренди 

житла, а також про зміни у 

законодавстві щодо надання 

в оренду фізичними особами 

та фізичними особами-

підприємцями житла 

внутрішньо переміщеним 

особам 

 

 

 

 

 

Право на безоплатну 

первинну правову допомогу 

належить усім громадянам. 

Але оскільки житлові та 

майнові права створюють 

багато проблем для ВПО, 

бажано, щоб ефективна 

правова допомога 

надавалася не лише у 

питаннях угод оренди, а 

щодо усіх питань майнових 

 

 

Не враховано. 

Вказана норма не 

корелюється зі 

стратегічними цілями 

Стратегії інтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

впровадження 

довгострокових 

рішень щодо 

внутрішнього 

переміщення на період 

до 2020 року 

 

 

 

Враховано. 

Вказаний пункт 

відредаговано та 

перенесено до 16 

розділу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Запровадження 

механізму формування 

та реалізації 

організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

укладання таких 

договорів 

 

та житлових прав. стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

9) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 

 

Відповідальні виконавці   

Мін’юст 

обласні та Київська 

міська державні 

адміністрації 

 

Строки виконання  

постійно 

UNHCR 3. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб соціальним житлом 

 

розроблення та подання 

Кабінету Міністрів 

України проекту Закону 

про внесення змін до 

Закону України «Про 

житловий фонд 

3. Забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб соціальним  

житлом 

 

1) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту Закону про внесення 

змін до Закону України «Про 

житловий фонд соціального 

призначення» та постанови 

Враховано 

частково. 

Пунктом 2 розділу 2 

проекту Плану заходів 

передбачено 

розроблення 

нормативно-правового 

акта щодо 

затвердження 

методичних 

рекомендацій з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

соціального 

призначення» та 

постанови Ради Міністрів 

УРСР і Укрпрофради від 

11 грудня 1984 р. № 470 в 

частині забезпечення 

взяття внутрішньо 

переміщених осіб на 

соціальний квартирний 

облік з метою реалізації 

такими особами своїх 

прав без обмежень 

порівняно з іншими 

громадянами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ради Міністрів УРСР і 

Укрпрофради від 11 грудня 

1984 р. № 470 в частині 

забезпечення взяття 

внутрішньо переміщених 

осіб на соціальний 

квартирний облік з метою 

реалізації такими особами 

своїх прав без обмежень 

порівняно з іншими 

громадянами 

 

Коментар: 

Замість внесення 

номінальних змін до 

застарілого нормативно-

правового акту, 

пропонуємо розробити 

постанову КМУ, яка буде 

стосуватися забезпечення 

соціальним житлом 

найбільш вразливих 

категорій ВПО. Така 

постанова має містити: 

- Порядок визначення 

списків, критерії для 

визначення черговості, 

зокрема, критерії 

реалізації механізму 

розподілу та надання 

житлових приміщень 

для тимчасового 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вразливості (приналежності 

до груп, які потребують 

соціально-економічної 

підтримки) та місця 

проживання (обласний 

центр, місто, СМТ, селище 

чи село). 

- Процедура закупівлі 

чи іншого порядку 

виділення соціального 

житла із залученням 

органів місцевої влади та 

Мінрегіонбуду, а також 

виділенням коштів 

державного та місцевих 

бюджетів і залученням 

донорських коштів 

 

Для попередження 

соціального напруження, 

рекомендуємо вставити 

пункт, схожий до 2.4, який 

міститиме захід із 

проведення широкої 

інформаційної кампанії 

 

 

2) Наповнення фондів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Наповнення фондів 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Норма відсутня соціального та тимчасового 

житла на місцях та 

моніторинг його 

використання, в тому числі 

задля забезпечення потреб 

ВПО, через розробку та 

виконання місцевих програм 

забезпечення соціальним та 

тимчасовим житлом 

 

Відповідальні за виконання: 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації, 

районні та міські державні 

адміністрації, МТОТ  

 

Строки виконання  

Постійно із 

щоквартальним 

звітуванням 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Розробка та впровадження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

соціального та 

тимчасового житла на 

місцях та моніторинг 

його використання, в 

тому числі задля 

забезпечення потреб 

ВПО, через розробку та 

виконання місцевих 

програм забезпечення 

соціальним та 

тимчасовим житлом 

 

Відповідальні за 

виконання: 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації, 

районні та міські 

державні адміністрації, 

МТОТ  

 

Строки виконання  

Постійно із 

щоквартальним 

звітуванням 

 

 

 

3) Розробка та 

впровадження на 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

на обласному рівні планів, 

що пропонують 

альтернативні місця для 

проживання (в тому числі 

тимчасове та соціальне 

житло) для осіб, які 

проживають в місцях 

компактного проживання 

(готелі, санаторії тощо), 

надаючи пріоритет у 

розселенні тим, хто 

знаходиться під ризиком 

примусового виселення 

 

Відповідальні за виконання: 

Обласні, Київська міська 

державні адміністрації, 

районні та міські державні 

адміністрації, МТОТ 

 

Строки виконання  

Постійно із 

щоквартальним 

звітуванням до МТОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обласному рівні планів, 

що пропонують 

альтернативні місця для 

проживання (в тому 

числі тимчасове та 

соціальне житло) для 

осіб, які проживають в 

місцях компактного 

проживання (готелі, 

санаторії тощо), 

надаючи пріоритет у 

розселенні тим, хто 

знаходиться під ризиком 

примусового виселення 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Обласні, Київська 

міська державні 

адміністрації, районні 

та міські державні 

адміністрації, МТОТ 

 

Строки виконання  

Постійно із 

щоквартальним 

звітуванням до МТОТ 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

ГО Донбас 

СОС  

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

6) розробити та подати на 

розгляд Верховної Ради 

України механізм 

збільшення відсотку 

компенсації з державного 

бюджету України, коштів 

на придбання житла за 

програмою “Доступне 

житло” з 50%, що 

компенсуються державою 

до 70% 

 

Відповідальні за виконання: 

МТОТ,  

Мінрегіонбуд,  

Мінфін  

 

Строки виконання  

ІІІ квартал 2018 р 

 

 

 

7) Впровадження 

практичних рішень для 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

6) розробити та 

подати на розгляд 

Верховної Ради України 

механізм збільшення 

відсотку компенсації з 

державного бюджету 

України, коштів на 

придбання житла за 

програмою “Доступне 

житло” з 50%, що 

компенсуються 

державою до 70% 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінрегіонбуд,  

Мінфін, 

Мінеконом, 

Держмолодьжитло 

Строки виконання  

ІІІ квартал 2018 р 

 

7) Впровадження 

практичних рішень для 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

осіб, які проживають в 

місцях компактного 

проживання (готелі, 

санаторії та інші не 

призначені для 

довготривалого 

проживання місця) і чиє 

проживання там 

неврегульоване, 

передбачивши можливість 

отримання цього житла у 

постійне користування або 

у приватну власність 

 

Відповідальні за виконання: 

Органи місцевого 

самоврядування, місцеві 

органи державної влади, 

МТОТ 

 

Строки виконання  

До кінця 2018 р 

осіб, які проживають в 

місцях компактного 

проживання (готелі, 

санаторії та інші не 

призначені для 

довготривалого 

проживання місця) і 

чиє проживання там 

неврегульоване, 

передбачивши 

можливість 

отримання цього 

житла у постійне 

користування або у 

приватну власність 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінрегіон 

Мінекономрозвитку 

МТОТ 

органи місцевого 

самоврядування 

 

Строки виконання  

IV квартал 2018 р. 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UNHCR 4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

1) удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів 

для забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар: 

Пропонуємо мати 

конкретні пропозиції щодо 

таких механізмів, результат 

яких можна буде виміряти. 

Наприклад: 

- Зменшення ставки по 

кредитах при оформленні 

довгострокових кредитів на 

придбання (будівництво) 

житла 

- Запровадження 

безвідсоткових розстрочок 

на придбання житла 

- Зменшення податкового 

навантаження на 

забудовників, за умови, що 

частину квартир вони 

надають ВПО (особливо 

вразливих категорій) 

- Запровадження лізінгу чи 

інших схожих механізмів 

при оренді із правом 

викупу 

- Залучення іноземних 

інвесторів та міжнародних 

фінансових інституцій для 

реалізації спеціальних 

програм забезпечення 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів, 

зокрема, запровадження 

безвідсоткових ставок 

на придбання житла 

внутрішньо 

переміщених осіб для їх 

забезпечення постійним 

та доступним житлом  

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінекономрозвитку 

Мінрегіон 

Мінфін  

Національний банк 

МТОТ 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінекономрозвитку 

Мінрегіон 

Мінфін 

 

 

2) збільшення 

фінансування та 

продовження до 2023 р. 

Державної цільової 

соціально-економічної 

програми будівництва 

(придбання) доступного 

житла на 2010-2017 рр. 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінрегіон 

Мінекономрозвитку 

житлом ВПО із частковим 

залученням коштів 

місцевих та державного 

бюджету, а також 

платоспроможних ВПО 

(будівництво, 

реконструкція, 

капітальний ремонт) 

 

Відповідальні за виконання: 

Мінекономрозвитку 

Мінрегіон 

Мінфін  

Національний банк 

МТОТ 

 

 

2) збільшення фінансування 

та продовження до 2023 р. 

Державної цільової 

соціально-економічної 

програми будівництва 

(придбання) доступного 

житла на 2010-2017 рр. 

 

Відповідальні за виконання: 

Мінрегіон 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) збільшення 

фінансування та 

продовження до 2023 р. 

Державної цільової 

соціально-економічної 

програми будівництва 

(придбання) доступного 

житла на 2010-2017 рр. 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінрегіон 

Мінекономрозвитку 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Мінфін 

 

МТОТ Мінфін 

МТОТ 

Фінансова 

установа 

“Державн

ий фонд 

сприяння 

молодіжно

му 

житловом

у 

будівницт

ву 

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

1) удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів 

для забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінекономрозвитку 

Мінрегіон 

Мінфін 

 

 

 

 

 

 

4. Забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб постійним 

та доступним житлом 

 

 

1) удосконалення та розробка 

кредитно-фінансових 

механізмів для забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та доступним 

житлом 

Відповідальні за виконання: 

Мінекономрозвитку 

Мінрегіон 

Мінфін 

Держмолодьжитло 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів, 

зокрема, запровадження 

безвідсоткових ставок 

на придбання житла 

внутрішньо 

переміщених осіб для їх 

забезпечення постійним 

та доступним житлом  

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінекономрозвитку 

Мінрегіон 

Мінфін 

Держмолодьжитло 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

2) збільшення 

фінансування та 

продовження до 2023 р. 

Державної цільової 

соціально-економічної 

програми будівництва 

(придбання) доступного 

житла на 2010-2017 рр. 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінрегіон 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

 

 

2) збільшення фінансування 

та продовження до 2023 р. 

Державної цільової 

соціально-економічної 

програми будівництва 

(придбання) доступного 

житла на 2010-2017 рр. 

 

Відповідальні за виконання: 

Мінрегіон 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Держмолодьжитло 

 

Враховано. 

 

2) збільшення 

фінансування та 

продовження до 2023 р. 

Державної цільової 

соціально-економічної 

програми будівництва 

(придбання) доступного 

житла на 2010-2017 рр. 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінрегіон 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Держмолодьжитло 

UNHCR 4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

… 

 

3) здійснення 

інвентаризації та 

актуалізації заходів 

регіональних програм, 

розроблених на 

 

 

 

 

 

Коментар: 

Оскільки більшість ВПО 

походять з міст і 

перемістилися в міста, 

потрібно шукати 

можливостей для 

вирішення питання 

Не враховано. 

Пунктами 4 та 5  

розділу 7 передбачено: 

 підвищення 

потенціалу місцевих 

громад у розвитку 

агропромислового 

сектору, що 

забезпечить створення 

нових робочих місць 

для внутрішньо 

переміщених осіб; 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

виконання Указу 

Президента України від 

27 березня 1998 року  

№ 222/98 «Про заходи 

щодо підтримки 

індивідуального 

житлового будівництва 

на селі», з урахуванням 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб в 

постійному та 

доступному житлі 

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінрегіон 

Мінфін 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

 

Строки виконання 

IV квартал 2018 р. 

 

забезпечення житлом в 

містах АБО працювати над 

стимулами для переїзду до 

сільської місцевості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за виконання: 

Мінрегіон 

Мінфін 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації,  

МТОТ 

 

Строки виконання 

IV квартал 2018 р. 

Щорічне звітування про 

досягнені результати, 

зокрема щодо забезпечення 

прав ВПО 

забезпечення доступу 

внутрішньо 

переміщених осіб до 

програм 

мікрокредитування, з 

метою їх залучення до 

зайнятості у сфері 

агропромислового 

сектору. 

Проектом 

розпорядження 

передбачено подання 

щокварталу до 15 

числа наступного 

місяця Міністерству з 

питань тимчасово 

окупованих територій 

та внутрішньо 

переміщених осіб 

інформації про стан 

виконання плану 

заходів 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UNHCR 4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

… 

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства з метою 

забезпечення належного 

фінансування 

регіональних програм, 

розроблених на 

виконання Указу 

Президента України від 

27 березня 1998 року  

№ 222/98 «Про заходи 

щодо підтримки 

індивідуального 

житлового будівництва 

на селі», з урахуванням 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб в 

постійному та 

4. Забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб постійним 

та доступним житлом 

 

… 

 

4) розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів законодавства з 

метою забезпечення 

належного фінансування 

регіональних програм, 

розроблених на виконання 

Указу Президента України 

від 27 березня 1998 року № 

222/98 «Про заходи щодо 

підтримки індивідуального 

житлового будівництва на 

селі», з урахуванням потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб в постійному та 

доступному житлі 

 

Відповідальні за виконання: 

Мінфін 

МТОТ 

Враховано. 4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства з метою 

забезпечення належного 

фінансування 

регіональних програм, 

розроблених на 

виконання Указу 

Президента України від 

27 березня 1998 року № 

222/98 «Про заходи 

щодо підтримки 

індивідуального 

житлового будівництва 

на селі», з урахуванням 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб в 

постійному та 

доступному житлі 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінфін 

Мінрегіон 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

доступному житлі 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінфін 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 
МТОТ 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

UNHCR 5) проведення 

інвентаризації об’єктів 

житлового фонду, а 

також безхазяйного 

нерухомого майна, 

надання пропозицій щодо 

їх використання для 

забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених 

осіб  

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінрегіон 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

5) проведення інвентаризації 

об’єктів житлового фонду, а 

також безхазяйного 

нерухомого майна, 

створення відповідного 

реєстру, надання пропозицій 

щодо їх використання для 

забезпечення постійним та 

доступним житлом 

внутрішньо переміщених 

осіб та реалізація таких 

пропозицій 

 

Відповідальні за виконання: 

Мінрегіон 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

Мінюст (розпорядник 

реєстру речових прав), 

місцеві органи влади 

Враховано. 5) проведення 

інвентаризації об’єктів 

житлового фонду, а 

також безхазяйного 

нерухомого майна, 

створення відповідного 

реєстру, надання 

пропозицій щодо їх 

використання для 

забезпечення постійним 

та доступним житлом 

внутрішньо переміщених 

осіб та реалізація 

таких пропозицій 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінрегіон 

Мін’юст 

обласні, Київська міська 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

Строки виконання 

IІІ квартал 2018 р., з 

подальшим 

щоквартальним 

оновленням 

(власники архівних даних 

щодо власності) 

 

 

Строки виконання 

IІІ квартал 2018 р., з 

подальшим щоквартальним 

оновленням і 

інформуванням про 

реалізовані пропозиції із 

використання означеного 

майна 

 

Коментар: 

Результати проведеної 

інвентаризації доступні для 

ВПО, які шукають 

вирішення житлового 

питання, а також для 

потенційних інвесторів, які 

прагнуть покращувати 

умови проживання для 

ВПО 

державні адміністрації 

 

 

Строки виконання 

IІІ квартал 2018 р., з 

подальшим 

щоквартальним 

оновленням 

БФ 

«Право на 

захист» 

5. Оцінка матеріальної та 

моральної шкоди і 

надання компенсацій 

після повернення 

контролю над 

5. Оцінка матеріальної та 

моральної шкоди і надання 

компенсацій після 

повернення контролю над 

окупованими територіями у 

Не враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

окупованими 

територіями у Донецькій 

та Луганській областях, 

Автономній Республіці 

Крим та місті 

Севастополі з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок бойових 

дій і тимчасової окупації 

частини території 

України  

 

1) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

порядку здійснення 

обліку об’єктів 

нерухомого майна, що 

розташоване на 

тимчасово окупованих 

територіях та право 

володіння і користування 

власників якими було 

позбавлено або обмежено 

 

 

 

Донецькій та Луганській 

областях, Автономній 

Республіці Крим та місті 

Севастополі з урахуванням 

особливостей завданої шкоди 

внаслідок бойових дій і 

тимчасової окупації частини 

території України  

 

 

 

 

 

1) розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо порядку 

здійснення обліку об’єктів 

нерухомого майна, яке було 

пошкоджене або зруйноване 

внаслідок бойових дій, а 

також майно, яке 
розташоване на тимчасово 

окупованих територіях та 

правом володіння і 

користування якими 

власників якими було 

позбавлено або обмежено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Норма відсутня  

 
5) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам та 

членам приймаючих 

територіальних громад в 

процесі укладання договорів 

оренди житла, а також 

інформування населення 

про переваги укладання 

таких договорів 

Враховано. 5) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 

 

 

 

 

 

 

Секретаріа

т 

Уповнова

женого 

ВРУ з 

прав 

людини  

3. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб соціальним житлом 

  

3) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту Закону про 

внесення змін до Закону 

України «Про житловий 

фонд соціального 

призначення» та 

постанови Ради Міністрів 

УРСР і Укрпрофради від 

11 грудня 1984 р. № 470 в 

частині забезпечення 

взяття внутрішньо 

переміщених осіб на 

Коментар 

Стосовно заходу, яким 

передбачено розроблення 

та подання Кабінету 

Міністрів України проекту 

Закону про внесення змін 

до Закону України “Про 

житловий фонд соціального 

призначення” та постанови 

Ради Міністрів УРСР і 

Укрпрофради від 11.12.1984 

№ 470 (далі - постанова  

№ 470) зауважимо. 

Вказана постанова № 470 

регулює правила обліку 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових 

умов, та надання їм жилих 

Враховано. 3. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб соціальним  житлом 

  

3) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту Закону про 

внесення змін до Закону 

України «Про житловий 

фонд соціального 

призначення» та 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

“Деякі питання 

реалізації Закону 

України “Про 

житловий фонд 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

соціальний квартирний 

облік з метою реалізації 

такими особами своїх 

прав без обмежень 

порівняно з іншими 

громадянами 

 

приміщень, тобто порядок 

взяття громадян на 

квартирний облік. 

Питання взяття на 

соціальний квартирний 

облік та надання особам 

соціального житла 

регулюється постановою 

Кабінету Міністрів України 

“Деякі питання реалізації 

Закону України “Про 

житловий фонд соціального 

призначення” від 23.07.2008 

№ 682 (далі - постанова  

№ 682). Враховуючи 

зазначене, пропонуємо у 

вказаному заході замість 

внесення змін до постанови 

№ 470 передбачити 

розроблення та подання 

Уряду проекту акта про 

внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 23.07.2008 № 682. 

соціального 

призначення” від 23 

липня 2008 р. № 682 в 

частині забезпечення 

взяття внутрішньо 

переміщених осіб на 

соціальний квартирний 

облік з метою реалізації 

такими особами своїх 

прав  

Департаме

нт жилово-

комунальн

ого 

господарст

ва 

1. Визначення житлових 

потреб з метою 

забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 

осіб прав на житло 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано.  

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Лугансько

ї ОДА 

забезпечення збору та 

аналізу інформації щодо 

житлових потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

Відповідальні за 

виконання 

МТОТ 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

забезпечення збору та аналізу 

інформації щодо житлових 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

Відповідальні за виконання 

МТОТ, 

Мінсоцполітики, 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

забезпечення збору та 

аналізу інформації щодо 

житлових потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

Відповідальні за 

виконання 

МТОТ, 

Мінсоцполітики, 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Департаме

нт 

житлово-

комунальн

ого 

господарст

ва 

Лугансько

ї ОДА 

2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

 

2) розроблення 

нормативно-правового 

акта щодо затвердження 

механізму розподілу та 

надання житлових 

приміщень для 

тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

Відповідальні за 

 

 

 

 

2) розроблення нормативно-

правового акта щодо 

затвердження механізму 

розподілу та надання 

житлових приміщень для 

тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

Відповідальні за виконання 

Враховано.  

 

 

 

2) розроблення 

нормативно-правового 

акта щодо затвердження 

механізму розподілу та 

надання житлових 

приміщень для 

тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

виконання 

МТОТ 

Мінсоцполітики 

 

Мінрегіон 

МТОТ 

Мінсоцполітики 

Відповідальні за 

виконання 

Мінрегіон 

МТОТ 

Мінсоцполітики 

Департаме

нт 

житлово-

комунальн

ого 

господарст

ва 

Лугансько

ї ОДА  

 

 

 

2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

6) розроблення нормативно-

правового акта щодо 

затвердження механізму 

придбання у комунальну 

власність житла для 

надання житлових 

приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо 

переміщених осіб 

 

Відповідальні за виконання 

Мінрегіон 

МТОТ 

 

Строки виконання  

ІІІ квартал 2018 р. 

Не враховано. 

Питання щодо 

придбання 

приватизованого 

майна передбачено 

пунктом 30 частини 

першої статті 26 

Закону України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні». 

Крім того постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 04 жовтня 

2017 р. № 769, 

затверджено  Порядок 

та умови надання 

субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на здійснення заходів 

щодо підтримки 

територій, що зазнали 

негативного впливу 

внаслідок збройного 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

конфлікту на сході 

України. 

Субвенція, зокрема 

спрямовується на: 

1) будівництво, 

реконструкцію, 

капітальний ремонт 

об’єктів житлового 

фонду комунальної 

власності, в тому 

числі об’єктів 

соціального 

призначення, для 

надання житлових 

приміщень 

внутрішньо 

переміщеним особам; 

2) реконструкцію, 

капітальний ремонт 

об’єктів житлового 

фонду комунальної 

власності для надання 

в тимчасове 

користування 

внутрішньо 

переміщеним особам; 

3) придбання у 

комунальну власність 

житла для надання в 

тимчасове 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

користування 

внутрішньо 

переміщеним особам; 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

й» 

2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

5. Створення безкоштовної 

«гарячої лінії» з метою 

надання інформації та 

юридичної консультації 

внутрішньо переміщеним 

особам в процесі укладання 

договорів оренди житла. 

 

Коментар  

Відповідно до Стратегії: 

«створити належні умови 

для надання безоплатної 

правової допомоги 

внутрішньо переміщеним 

особам та членам 

приймаючих 

територіальних громад в 

процесі укладання 

договорів оренди житла, а 

також інформування 

населення про переваги 

укладання таких 

договорів» 

Враховано частково. 

06 жовтня 2017 р. 

відбулось підписання 

тристороннього 

Меморандуму між 

представниками 

Міністерства з питань 

тимчасово окупованих 

територій та 

внутрішньо 

переміщених осіб 

України, ГО “Донбас 

СОС” та Програми 

“Радник з питань 

ВПО” щодо роботи 

гарячої лінії.  

Головною метою 

функціонуваня 

гарячої лінії є надання 

оперативної 

довідкової інформації 

внутрішньо 

переміщеним особам 

та громадянам, які 

постраждали 

внаслідок подій на 

сході України та 

 

 

 

 

5) забезпечення 

функціонування 

«гарячої лінії» з метою 

надання інформації та 

юридичної консультації 

внутрішньо 

переміщеним особам  

 

Відповідальні за 

виконання  

МТОТ  

Міжнародні та 

громадські організації 

(за згодою) 

 

Строки виконання 

Постійно 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

незаконної анексії 

Криму, реагування на 

точкові та системні 

проблеми. 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

й» 

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

3. Запровадження, в 

установленому 

законодавством порядку, 

пільгових довгострокових 

кредитів на придбання 

внутрішньо переміщеними 

особами житла 

Не враховано. 

Відповідно до 

ухваленого 16 березня 

цього року 

Верховною Радою 

України Закону «Про 

внесення змін до 

статті 4 Закону «Про 

запобігання впливу 

світової фінансової 

кризи на розвиток 

будівельної галузі та 

житлового 

будівництва» щодо 

реалізації державних 

житлових програм», 

запрацював механізм 

пільгового придбання 

житла. 

Документ передбачає 

додаткові можливості 

для сімей учасників 

АТО та ВПО 

вирішити проблему 

житла шляхом участі 

у програмі доступного 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

житла, завдяки чому 

вони зможуть за 

допомогою держави 

придбати житло за 

механізмом “50 на 50” 

або отримати 

пільговий кредит під 7 

відсотків річних для 

вирішення житлового 

питання. 

За умовами цієї 

програми розмір 

державної підтримки 

становить: 

50 % для внутрішньо 

переміщених осіб 

(ВПО); 

50 % для громадян, на 

яких поширюється дія 

пунктів 19 і 20 

частини першої статті 

6, пунктів 10-14 

частини другої статті 

7 та абзаців 

четвертого, шостого і 

восьмого пункту 1 

статті 10 Закону 

України «Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

захисту»; 

30 % для інших 

громадян, які 

потребують 

поліпшення житлових 

умов. 

Секретаріа

т 

Уповнова

женого 

ВРУ з 

прав 

людини  

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

2) збільшення 

фінансування та 

продовження до 2023 р. 

Державної цільової 

соціально-економічної 

програми будівництва 

(придбання) доступного 

житла на 2010-2017 рр. 

 

 

 

 

Коментар 

Планом заходів на 

виконання завдання із 

забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб 

постійним та доступним 

житлом пропонується 

збільшення фінансування 

та продовження до 2023 

року Державної цільової 

соціально- економічної 

програми будівництва 

(придбання) доступного 

житла на 2010- 2017 роки. 

Відповідно до положень 

вказаної державної цільової 

програми внутрішньо 

переміщеним особам 

надається підтримка у 

придбанні житла шляхом 

Враховано. 

 

 

 

 

 

1) удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів, 

зокрема, запровадження 

безвідсоткових ставок 

на придбання житла 

внутрішньо 

переміщених осіб для їх 

забезпечення постійним 

та доступним житлом 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

покриття державою 50% 

його вартості. 

Однак, зважаючи на 

поточний соціально-

економічний стан у країні, 

та беручи до уваги 

фінансовий стан 

внутрішньо переміщених 

родин, покриття навіть 

половини вартості житла за 

власні кошти залишається 

для більшості переселенців 

неможливим. 

Тому, для вирішення 

питання забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб доступним житлом має 

бути також передбачена 

можливість доступу 

переселенців до фінансових 

ресурсів з метою покриття 

ними своєї частки вартості 

житла, зокрема, шляхом 

пільгового кредитування за 

зниженими відсотковими 

ставками. 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

 

 

 

 

 

Враховано.  

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

й області 4) проведення 

інформаційної кампанії 

щодо інформування 

населення про переваги 

укладання договорів 

оренди житла, а також 

про зміни у законодавстві 

щодо надання в оренду 

фізичними особами 

житла для внутрішньо 

переміщених осіб 

 

Відповідальні за 

виконання  

МІП 

Держкомтелерадіо 

МТОТ 

Мін’юст 

4) проведення інформаційної 

кампанії щодо інформування 

населення про переваги 

укладання договорів оренди 

житла, а також про зміни у 

законодавстві щодо надання 

в оренду фізичними особами 

житла для внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

 

Відповідальні за виконання  

МІП 

Держкомтелерадіо 

МТОТ 

Мін’юст 

ОДА 

4) проведення 

інформаційної кампанії 

щодо інформування 

населення про переваги 

укладання договорів 

оренди житла, а також 

про зміни у 

законодавстві щодо 

надання в оренду 

фізичними особами 

житла для внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

МІП 

Держкомтелерадіо 

МТОТ 

Мін’юст 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 2: 

 

5) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам та 

 

 

Коментар 

Учасники обговорення 

вважають, що зазначений 

пункт не несе особливого 

змістовного навантаження, 

Враховано частково. 

 

 

 

5) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

членам приймаючих 

територіальних громад в 

процесі укладання 

договорів оренди житла, 

а також інформування 

населення про переваги 

укладання таких 

договорів 

оскільки вказану роботу 

вже виконують центри 

безоплатної вторинної 

правової допомоги (в 

частині правової допомоги 

ВПО) 

 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом  

 

3) здійснення 

інвентаризації та 

актуалізації заходів 

регіональних програм, 

розроблених на 

виконання Указу 

Президента України  

від 27 березня 1998 року 

№ 222/98 «Про заходи 

щодо підтримки 

індивідуального 

житлового будівництва 

на селі», з урахуванням 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб в 

постійному та 

доступному житлі 

 

 

 

 

Коментар 

Учасники заходу 

відзначили, що вказана 

програма діє в Херсонській 

області, але заявки ВПО 

майже не задовольняються. 

Це пов’язано з тим, що 

однією з умов є середній 

офіційний дохід в родині 

повинен складати 8200 грн. 

Вказаний показник є 

високим для сільської 

місцевості. Внаслідок цього 

програма є фактично 

неактуально.  

У зв’язку з цим, 

учасниками було 

запропоновано можливість 

Не враховано. 

Зазначений захід 

покликаний саме на 

актуалізацію 

регіональних програм, 

зокрема перегляду 

середнього офіційного 

доходу 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

розглянути питання щодо 

суми офіційного доходу 

родини. 

Коростенс

ька міська 

рада 

Житомирс

ької 

області + 

ГО 

Обєднання 

вимушени

х 

переселенц

ів Донбасу 

“Добротво

р” 

+ 

«Всеукраїн

ське 

об’єднання 

внутрішнь

о 

переміщен

их осіб 

«Україна – 

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом  

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

Розширення сфери 

застосування пп. 1-3 п.3 

“Порядку та умов надання 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали 

негативного впливу 

внаслідок збройного 

конфлікту на сході 

України” затвердженого 

постановою КМУ від 

04.10.2017 за №769, на інші 

регіони України.  

Враховано. 

 

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом  

 

 підготовка і внесення в 

установленому порядку 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

проекту розподілу 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

підтримки територій, 

що зазнали негативного 

впливу внаслідок 

збройного конфлікту на 

сході України а також 

інших областей, які 

прийняли ВПО зі сходу 

та Автономної 

республіки Крим, з 

метою впровадження 

рішень із забезпечення 

житлом ВПО 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

моя сім’я» 

+ 

ГО 

“Громадсь

кі 

ініціативи 

“Альянс” 

+ 

БФ 

“Турбота” 

Офіс Ради 

Європи в 

Україні  

2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

 

2) розроблення 

нормативно-правового 

акта щодо затвердження 

методичних 

рекомендацій з реалізації 

механізму розподілу та 

надання житлових 

приміщень для 

тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

 

 

 

 

Коментар  

доцільно одразу більш 

чітко вказати на Порядок 

забезпечення права 

внутрішньо переміщених 

осіб на безоплатне 

тимчасове проживання, 

який буде схвалено 

Постановою КМУ (адже, 

наскільки ми зрозуміли, 

МТОТ готове підтримувати 

цю ідею) 

 

Не враховано. 

Зазначений захід 

передбачає розробку 

нормативно-

правового акта, який 

зокрема може 

включати, в тому 

числі й розробку 

проекту відповідного 

Порядку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги ВПО та членам 

приймаючих 

територіальних громад в 

процесі укладання 

договорів оренди житла, 

а також інформування 

населення про переваги 

укладання договорів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар  

доцільно розширити та 

додати надання правової 

допомоги щодо реалізації та 

захисту житлових прав 

ВПО (тим більше, що сам 

Закон України «Про 

безоплатну правову 

допомогу» не обмежує 

право на правовому 

допомогу ВПО тільки 

договорами про оренду). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

Вказаний пункт 

відредаговано та 

перенесено до розділу 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Запровадження 

механізму формування 

та реалізації 

організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

9) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 
  

Відповідальні виконавці   

Мін’юст 

обласні та Київська 

міська державні 

адміністрації 

  

Строки виконання  

постійно 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції  

1. Визначення житлових 

потреб з метою 

забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 

осіб прав на житло 

забезпечення збору та 

аналізу інформації щодо 

житлових потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

забезпечення збору та 

аналізу інформації щодо 

житлових потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення збору та аналізу 

інформації щодо житлових 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб, у т.ч. з 

розбивкою за статтю, 

Враховано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення збору та 

аналізу інформації щодо 

житлових потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб у т. ч. з розбивкою 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

наявністю дітей за статтю, наявністю 

дітей 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції  

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

1)  Удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів 

для забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

 

 

 

 

1) Удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів для 

забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб постійним 

та доступним житлом, 

враховуючи необхідність 

рівного доступу жінок і 

чоловіків, пріоритетність 

сім’ям з дітьми   

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

1) удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів, 

зокрема, запровадження 

безвідсоткових ставок 

на придбання житла 

внутрішньо 

переміщених осіб для їх 

забезпечення постійним 

та доступним житлом 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мінекономрозвитку 

Мінрегіон 

Мінфін  

Національний банк 

МТОТ 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністраз 

европейсь

кої та 

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить 

дискримінаційних 

норм за ознакою статі 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

евроатлан

тичної 

інтеграції  

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства з метою 

забезпечення належного 

фінансування 

регіональних програм, 

розроблених на 

виконання Указу 

Президента України від 

27 березня 1998 року № 

222/98 «Про заходи щодо 

підтримки 

індивідуального 

житлового будівництва 

на селі», з урахуванням 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб в 

постійному та 

доступному житлі 

 

4) розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів законодавства з 

метою забезпечення 

належного фінансування 

регіональних програм, 

розроблених на виконання 

Указу Президента України 

від 27 березня 1998 року № 

222/98 «Про заходи щодо 

підтримки індивідуального 

житлового будівництва на 

селі», з урахуванням потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб в постійному та 

доступному житлі (з 

врахуванням гендерної 

складової) 

UN Women Розроблення нормативно-

правового акта щодо 

затвердження 

методичних  

рекомендацій з реалізації 

механізму розподілу та 

надання житлових 

Внести необіхідні зміни до 

законодавства з метою 

забезпечення того, щоб 

переміщені чоловіки та 

жінки мали рівний та 

пріоритетний доступ до 

тимчасового та соціального 

Враховано частково. 

Пунктом 2 розділу 2 

проекту Плану заходів 

передбачено 

розроблення 

нормативно-

правового акта щодо 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

приміщень для 

тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених 

осіб 

житла та були захищені від 

дискримінації, включаючи 

дискримінацію за ознакою 

статі 

затвердження 

методичних 

рекомендацій з 

реалізації механізму 

розподілу та надання 

житлових приміщень 

для тимчасового 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб 

Вказаним проектом 

передбачатиметься 

механізм розподілу та 

надання житлових 

приміщень для 

тимчасового 

проживання 

внутрішньо 

переміщеним особам  

на основі бальної 

оцінки, яка 

передбачає 

врахування критеріїв 

вразливості громадян, 

справедливий 

розподіл та 

відсутність впливу 

корупціогенного 

фактору. 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UN Women Відсутнє Надаючи соціальне житло, 

забезпечити, щоб надане 

житло відображало 

потреби та склад сім'ї 

(наприклад, ширший 

простір для задоволення 

потреб ВПО з обмеженими 

можливостями - жінки та 

чоловіки, хлопчики та 

дівчата). 

Враховано частково. 

Пунктом 2 розділу 2 

проекту Плану заходів 

передбачено, що 

розроблення 

нормативно-

правового акта щодо 

затвердження 

методичних 

рекомендацій з 

реалізації механізму 

розподілу та надання 

житлових приміщень 

для тимчасового 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб 

Вказаним проектом 

передбачатиметься 

механізм розподілу та 

надання житлових 

приміщень для 

тимчасового 

проживання 

внутрішньо 

переміщеним особам  

на основі бальної 

оцінки, яка 

передбачає 

врахування критеріїв 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

вразливості громадян, 

справедливий 

розподіл та 

відсутність впливу 

корупціогенного 

фактору. 

UN Women 4.1. Удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів 

для забезпечення ВПО 

постійним та доступним 

житлом  

Запровадити спеціальний 

механізм фінансування та 

позики для ВПО – чоловіків 

та жінок - мати рівний 

доступ до постійного та 

доступного житла 

 

Не враховано. 

Відповідно до 

ухваленого 16 березня 

цього року 

Верховною Радою 

України Закону «Про 

внесення змін до 

статті 4 Закону «Про 

запобігання впливу 

світової фінансової 

кризи на розвиток 

будівельної галузі та 

житлового 

будівництва» щодо 

реалізації державних 

житлових програм», 

запрацював механізм 

пільгового придбання 

житла. 

Документ передбачає 

додаткові можливості 

для сімей учасників 

АТО та ВПО 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

вирішити проблему 

житла шляхом участі 

у програмі доступного 

житла, завдяки чому 

вони зможуть за 

допомогою держави 

придбати житло за 

механізмом “50 на 50” 

або отримати 

пільговий кредит під 7 

відсотків річних для 

вирішення житлового 

питання. 

За умовами цієї 

програми розмір 

державної підтримки 

становить: 

50 % для внутрішньо 

переміщених осіб 

(ВПО); 

50 % для громадян, на 

яких поширюється дія 

пунктів 19 і 20 

частини першої статті 

6, пунктів 10-14 

частини другої статті 

7 та абзаців 

четвертого, шостого і 

восьмого пункту 1 

статті 10 Закону 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

України «Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту»; 

30 % для інших 

громадян, які 

потребують 

поліпшення житлових 

умов. 

Також слід зауважити, 

що зазначена норма 

не містить 

дискримінаційних 

норм за ознакою статі. 

UN Women Відсутнє  Розробити комплекс 

спеціальних податкових 

ставок або податкових пільг 

для осіб, які орендують своє 

майно для ВПО - чоловіків 

та жінок; 

Враховано. 

 

2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

… 

3) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту Закону щодо 

впровадження механізму 

зменшення податкових 

ставок та/або звільнення 

від оподаткування для 

операцій з надання в 

оренду фізичними 

особами житла для 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

внутрішньо переміщених 

осіб 

UN Women Відсутнє Поширювати інформацію 

для власників нерухомості 

про скорочення податків / 

податкові пільги для 

фізичних осіб, які надають 

оренду житлової 

нерухомості для ВПО та 

інформацію про право на 

житло для громадян. 

 

Враховано. 

 

2. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб тимчасовим житлом 

… 

4) проведення 

інформаційної кампанії 

щодо інформування 

населення про переваги 

укладання договорів 

оренди житла, а також 

про зміни у 

законодавстві щодо 

надання в оренду 

фізичними особами 

житла для внутрішньо 

переміщених осіб 

UN Women Відсутнє Провести оцінку потреб 

чоловіків та жінок, які 

переміщуються на 

внутрішньому ринку, які 

потребують правових 

консультацій у процесі 

укладання договорів оренди 

житла; 

 

Виконавці  

Не враховано. 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22 вересня 2016 р. № 

646, затверджено 

Порядок створення, 

ведення та доступу до 

відомостей Єдиної 

інформаційної бази 

даних про внутрішньо 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

МінСоц, МінЮст, 

Мінрегіон,  обласні, 

Київська міська державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

 

переміщених осіб. 

Відповідно до пункту 

4 Порядку, до бази 

даних вноситься 

інформація про 

внутрішньо 

переміщену особу, 

зокрема, відомості 

про житлові, 

соціальні, медичні, 

освітні та інші 

потреби внутрішньо 

переміщених осіб, 

стан їх забезпечення. 

UN Women Відсутнє Виходячи з результатів 

оцінки потреб, 

переконатися, що послуги 

безкоштовної юридичної 

допомоги на умовах 

договору про оренду 

житлової нерухомості 

доступні і задовольняють 

потреби як чоловіків, так і 

жінок-вимушених 

переселенців. 

 

Виконавці  

МінЮст, обласні, Київська 

міська державні 

Не враховано. 

Аналогічно з 

попереднім пунктом. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

  

UNHCR 4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

5) проведення 

інвентаризації об’єктів 

житлового фонду, 

виявлення і взяття на 

облік безхазяйного 

нерухомого майна та 

надання пропозицій щодо 

їх використання для 

забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

Відповідальні за 

виконання 

Мінрегіон 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) проведення інвентаризації 

об’єктів житлового фонду, 

виявлення і взяття на облік 

безхазяйного нерухомого 

майна та надання пропозицій 

щодо їх використання для 

забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

 

Відповідальні за виконання 

Мінрегіон,  

Мін’юст 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

 

Строки виконання  

Враховано частково.  

 

 

 

5) проведення 

інвентаризації об’єктів 

житлового фонду, 

виявлення і взяття на 

облік безхазяйного 

нерухомого майна та 

надання пропозицій 

щодо їх використання 

для забезпечення 

житлом внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання 

Мінрегіон,  

Мін’юст 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації, 

органи місцевого 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Строки виконання  

IІІ квартал 2018 р., з 

подальшим 

щоквартальним 

оновленням 

IІІ квартал 2018 р.,  

з подальшим 

щоквартальним 

оновленням 

самоврядування 

 

Строки виконання  

IІІ квартал 2018 р.,  

з подальшим 

щоквартальним 

оновленням 

Захист права власності 

Секретаріа

т 

Уповнова

женого 

ВРУ з 

прав 

людини 

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 

Коментар  

Безумовно заслуговують 

підтримки заходи, 

зазначені в розділі “Захист 

права власності”. Водночас, 

слід зауважити, що 

заходами передбачається 

розробити механізм оцінки 

матеріальної шкоди і 

надання компенсацій лише 

для внутрішньо 

переміщених осіб (пункт 4 

заходів розділу “Захист 

права власності”). 

Проте, значні пошкодження 

майна мають місце на всій 

території збройного 

конфлікту. При цьому 

громадяни, які 

проживають в населених 

пунктах, що розташовані 

на лінії зіткнення або на 

Не враховано. 

Слід зауважити, що 

проект розпорядження 

розроблено на 

виконання Стратегії 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

контрольованій території 

та не є внутрішньо 

переміщеними особами, 

будуть позбавлені 

можливості отримання 

компенсації. 

Окремо маємо зазначити, 

що на виконання статті 19 

Закону України “Про 

боротьбу з тероризмом” до 

цього часу не прийнято 

закону про порядок 

відшкодування шкоди, 

заподіяної терористичним 

актом, за рахунок 

державного бюджету. У 

зв’язку з цим пропонуємо 

передбачити у Плані 

заходів розробку Урядом 

проекту вищевказаного 

закону. 

UN Women загалом до розділу Захист 

права власності . 

Створення механізму 

підтвердження 

юридичних прав ВПО і 

відновлення їх фізичного 

доступу до належного їм 

майна та володіння ним  

Розробити уніфіковану базу 

даних (реєстр) 

пошкодженого майна, що 

належить ВПО - з 

розбивкою даних за віком та 

статтю, приділяючи 

особливу увагу негативному 

впливу конфлікту на 

сільських жінок та інші 

Враховано частково. 

Пунктом 1 розділу 4 

передбачено 

розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

порядку здійснення 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

вразливі групи жінок; обліку об’єктів 

нерухомого майна, що 

розташоване на 

тимчасово окупованих 

територіях та право 

володіння і 

користування 

власників якими було 

позбавлено або 

обмежено 

UN Women  

Відсутнє 

Запровадити прозорий 

механізм для підтвердження, 

документації та перевірки 

майна (включаючи житло та 

землю);  

Враховано. 

Пунктом 2 розділу 5 

передбачено 

розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

незалежної та 

прозорої процедури 

підтвердження, 

документування та 

перевірки права 

власності та інших 

майнових прав на 

житло, землю та інше 

майно, розташоване 

на тимчасово 

окупованих 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

територіях 

UN Women Відсутнє  Запровадити ефективний 

механізм повернення 

порушених прав власності з 

однаковим ставленням до 

всіх вимушених переселенців 

- чоловіків і жінок;  

Враховано. 

Пунктом 3 розділу 5 

передбачено 

розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

механізму поновлення 

порушених майнових 

прав після повернення 

контролю над 

тимчасово 

окупованими 

територіями 

 

UN Women Відсутнє  Проводити інформаційно-

просвітницькі кампанії серед 

ВПО, в тому числі жінок та 

інших вразливих груп 

населення, щоб 

переконатись, що вони 

знають про цей механізм і що 

для них немає перешкод у 

перевірці власності (н-д, для 

вдів та/чи одиноких жінок, 

які мають майно, 

зареєстроване на чоловіка) 

 

Враховано. 

Зазначена пропозиція 

буде взята до уваги 

при розробці 

нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

механізму поновлення 

порушених майнових 

прав після повернення 

контролю над 

тимчасово 

окупованими 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

проводити інформаційно-

консультаційну роботу та 

підвищення рівня 

поінформованості серед 

ВПО, включаючи жінок та 

інших уразливих груп 

населення, для забезпечення 

їх обізнаності щодо цього 

механізму та рівного доступу 

до реституції 

територіями 

 

UNHCR 5. Оцінка матеріальної та 

моральної шкоди і 

надання компенсацій 

після повернення 

контролю над 

окупованими 

територіями у Донецькій 

та Луганській областях, 

Автономній Республіці 

Крим та місті 

Севастополі з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок бойових 

дій і тимчасової окупації 

частини території 

України 

Коментар: 

Потрібно розробити заходи, 

спрямовані на реалізацію 

компенсацій за моральну 

шкоду, оскільки в цьому 

пункті усі заходи виключно 

щодо матеріальної шкоди. 

Пропонуємо розмістити 

пункт про розробку 

механізму оцінки 

моральної шкоди, порядку 

реабілітації, зокрема 

надання психологічної 

допомоги. 

Враховано.  

 

 

5. Оцінка матеріальної та 

моральної шкоди і 

надання компенсацій 

після повернення 

контролю над 

окупованими 

територіями у Донецькій 

та Луганській областях, 

Автономній Республіці 

Крим та місті 

Севастополі з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок 

бойових дій і тимчасової 

окупації частини 

території України 

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

механізмів оцінки 

матеріальної та 

моральної шкоди і 

надання компенсацій 

внутрішньо 

переміщеним особам з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок 

бойових дій і тимчасової 

окупації частини 

території України 

UNHCR 1) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

порядку здійснення 

обліку об’єктів 

нерухомого майна, що 

розташоване на 

тимчасово окупованих 

територіях та право 

володіння і користування 

власників якими було 

позбавлено або обмежено 

 

1) розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо порядку 

здійснення обліку об’єктів 

нерухомого майна, що 

розташоване на 

контрольованій території в 

Донецькій та Луганській 

областях, вздовж лінії 

розмежування та на 

тимчасово окупованих 

територіях, власники якого 

були позбавлені прав 
володіння і користування або 

Не враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

незалежної та прозорої 

процедури 

підтвердження, 

документування та 

перевірки права 

власності та інших 

майнових прав осіб на 

житло, землю та інше 

майно, розташоване на 

тимчасово окупованих 

територіях 

їхні відповідні права були 

обмежені, з урахуванням 

об’єктивних факторів 

неможливості 

документального 

підтвердження завдання 

шкоди майну, 

розташованому на 

тимчасово окупованих 

територіях. 

 

 

 

2) розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

запровадження незалежної та 

прозорої процедури 

підтвердження, 

документування та перевірки 

права власності та інших 

майнових прав осіб на житло, 

землю та інше майно, 

розташоване на тимчасово 

окупованих територіях.  

 

Коментар: 

Можливо, вказати про 

залучення міжнародних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

запровадження 

незалежної та прозорої 

процедури 

підтвердження, 

документування та 

перевірки права 

власності та інших 

майнових прав осіб на 

житло, землю та інше 

майно, розташоване на 

тимчасово окупованих 

територіях.  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мін'юст 

МТОТ 

 

3) розробка та подання 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

нормативно-правового 

акта щодо запровадження 

механізму поновлення 

порушених майнових 

прав після повернення 

контролю над тимчасово 

окупованими 

територіями 

 

 

 

 

 

 

 

 

організацій? Розробку 

змішаного механізму із 

залученням національних і 

міжнародних 

представників? 

 

Відповідальні за виконання: 

Мін'юст 

МТОТ 

Мінсоцполітики 

 

 

3) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

запровадження механізму 

поновлення порушених 

майнових прав після 

повернення контролю над 

тимчасово окупованими 

територіями або в умовах 

стабільного припинення 

вогню.  

Коментар: 

Такий порядок для 

тимчасово окупованих 

територіях має містити 

положення про можливість 

декларативного способу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано частково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мін'юст 

МТОТ 

Мінсоцполітики 

Міжнародні та 

громадські організації 

(за згодою) 

 

 

3) розробка та подання 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

нормативно-правового 

акта щодо 

запровадження 

механізму поновлення 

порушених майнових 

прав після повернення 

контролю над тимчасово 

окупованими 

територіями 

Відповідальні за 

виконання: 

Мін'юст 

МТОТ 

Мінсоцполітики 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мін'юст 

МТОТ 

 

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

механізму оцінки 

матеріальної шкоди і 

надання компенсацій 

внутрішньо переміщеним 

особам з урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок бойових 

дій і тимчасової окупації 

частини території 

України 

 

 

 

підтвердження наявності 

нерухомого майна, 

оскільки документальне 

підтвердження може бути 

ускладнене 

 

Відповідальні за виконання: 

Мін'юст 

МТОТ 

Мінсоцполітики 

 

4) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

механізму оцінки 

матеріальної шкоди і надання 

компенсацій внутрішньо 

переміщеним особам та 

іншим особам, чиє майно 

було пошкоджене чи 

зруйноване, з урахуванням 

особливостей завданої шкоди 

внаслідок бойових дій і 

тимчасової окупації частини 

території України.  

Такий нормативно-

правовий акт має 

включати: 

- адміністративний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

механізму оцінки 

матеріальної шкоди і 

надання компенсацій 

внутрішньо 

переміщеним особам та 

іншим особам, чиє 

майно було 

пошкоджене чи 

зруйноване, з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мін'юст 

МТОТ 

Мінфін 

порядок реєстрації будь-

яких пошкоджень чи 

руйнувань внаслідок бойових 

дій і тимчасової окупації, 

які виникли після набрання 

ним чинності; 

- порядок визнання, оцінки 

та реєстрації пошкоджень 

чи руйнувань внаслідок 

бойових дій і тимчасової 

окупації, які відбулися до 

набрання ним чинності; 

- створення бази даних для 

систематичної реєстрації, 

перевірки та виправлення 

інформації щодо 

пошкоджень чи руйнувань, 

а також щодо наданих 

(отриманих) компенсацій; 

- впровадження 

адміністративної 

процедури отримання 

компенсацій за майно, яке 

зазнало пошкоджень чи 

руйнувань внаслідок бойових 

дій і тимчасової окупації 

 

Відповідальні за виконання: 

Мін'юст 

МТОТ 

бойових дій і тимчасової 

окупації частини 

території України 

 

Відповідальні за 

виконання: 

Мін'юст 

МТОТ 

Мінфін 

Фонд державного майна 

Мінрегіон 

Мінсоцполітики,  

МВС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Фонд державного майна 

Мінрегіон 

Мінфін 

Фонд державного майна 

Мінрегіон 

Мінсоцполітики, МВС 

(інструкція для 

використання 

стандартних форм 

поліцією) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

5. Оцінка матеріальної та 

моральної шкоди і 

надання компенсацій 

після повернення 

контролю над 

окупованими 

територіями у Донецькій 

та Луганській областях, 

Автономній Республіці 

Крим та місті 

Севастополі з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок бойових 

дій і тимчасової окупації 

частини території 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано частково. 

Зазначена пропозиція 

буде врахована під 

час розробки 

відповідного проекту 

акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 2) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

незалежної та прозорої 

процедури 

підтвердження, 

документування та 

перевірки права 

власності та інших 

майнових прав на житло, 

землю та інше майно, 

розташоване на 

тимчасово окупованих 

територіях 

Коментар 

Представники 

громадського сектору 

зазначили, що в проектах 

вказаних актів необхідно 

розглянути питання щодо 

статусу майна, яке продано 

громадянами України на 

тимчасово 

непідконтрольних 

територіях Донецької та 

Луганської областях, але не 

проведено відповідних змін 

в українських реєстрах. 

Вказана проблема 

актуальна для державних 

службовців з вказаних 

територій, які щорічно 

подають електронні 

декларації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 5 

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

механізму оцінки 

матеріальної шкоди і 

надання компенсацій 

 

 

Коментар 

Учасники обговорення 

зазначили некоректність 

формулювання стосовно 

Криму. Згідно п.3 ст. 5 

Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий 

Не враховано. 

Зазначеною нормою 

не визначено сторону, 

яка відшкодовуватиме 

витрати, пов’язані з 

компенсацією. Під час 

розробки відповідного 

нормативно-

правового акта   

вказана пропозиція 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

внутрішньо переміщеним 

особам з урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок бойових 

дій і тимчасової окупації 

частини території 

України 

режим на тимчасово 

окупованій території», 

відповідальність за всі 

порушення на території 

Криму несе РФ. Внаслідок 

цього, слід передбачити 

стягнення компенсації за 

шкоду з Росії. Внаслідок 

цього, формулювання 

пункту в частині щодо 

окупованого Криму 

доцільно змінити: 

розроблення та подання 

КМУ проекту нормативно-

правового акту щодо 

механізму оцінки 

матеріальної шкоди для 

реалізації ВПО свого права 

на компенсацію. 

буде прийнята до 

уваги. 

 

Українська 

гельсінська 

спілка з 

прав 

людини  

         5. Оцінка матеріальної та 

моральної шкоди і 

надання компенсацій 

після повернення 

контролю над 

окупованими 

територіями у Донецькій 

та Луганській областях, 

Автономній Республіці 

Крим та місті 

Севастополі з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок бойових 

дій і тимчасової окупації 

частини території 

України 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка та затвердження 

проектів нормативно-

правових актів щодо 

забезпечення права ВПО на 

безперешкодну евакуацію 

особистого рухомого майна 

з тимчасово окупованих 

та/або підконтрольних 

уряду України територій  

 

Відповідальні за виконання 

Мін’юст, МТОТ ДФС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Переліком товарів, 

дозволених для 

переміщення до/з 

гуманітарно- 

логістичних центрів 

та через лінію 

зіткнення,  

затвердженим наказом 

Міністерства з питань 

тимчасово окупованих 

територій та 

внутрішньо  

переміщених осіб 

України  

24.03.2017 № 39, 

дозволено перевозити 

власні речі з ознаками 

користування (меблі, 

посуд, кухонне 

приладдя, побутова 

техніка, постіль та 

постільна білизна, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

книги, зошити, 

канцелярське 

приладдя, килими, 

картини, 

освітлювальні 

прилади, інструменти, 

дитячі іграшки) в разі 

переїзду особи на 

проживання з 

неконтрольованої 

території на 

контрольовану 

територію.  

Частиною 5 статті 11 

Закону України «Про 

забезпечення прав і 

свобод внутрішньо 

переміщених осіб», 

передбачено, що 

центральний орган 

виконавчої влади, 

який забезпечує 

формування та 

реалізує державну 

політику у сфері 

цивільного захисту, 

забезпечує відповідно 

до законодавства 

здійснення заходів з 

мінімізації та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запровадження механізму 

компенсації майнової 

шкоди, оплати  за 

використання приватного 

нерухомого майна та/або 

земельних ділянок, що 

використовуються 

правоохоронними органами, 

Збройними Синами України, 

іншими воєнізованими 

формуваннями  під час 

збройного конфлікту 

 

Відповідальні за виконання 

Мін’юст, МТОТ ДФС 

 

Обґрунтування  

Збройний конфлікт в 

Україні спричинив велику 

матеріальну шкоду майну 

приватних осіб. Ця шкода 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій, евакуації 

населення, надання 

екстреної медичної 

допомоги у зоні 

надзвичайної ситуації. 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

механізму 

відшкодування шкоди 

(надання компенсацій) 

за користування 

приватним нерухомим 

майном та/або 

земельними ділянками, 

що належать 

внутрішньо 

переміщеним особам, 

правоохоронними 

органами, Збройними 

Силами України, 

іншими воєнізованими 

формуваннями  під час 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

полягає зокрема й в тому, 

що внутрішньо переміщені 

особи не можуть 

користуватись своїм 

рухомим та нерухомим 

майном, яке залишилось на 

непідконтрольних 

територіях та не можуть з 

різних причин продати 

вказане майно. Також 

багато майна було знищено 

в ході бойових дій. Майно 

приватних осіб на лінії 

зіткнення збройного 

конфлікту часто 

вилучається Збройними 

Силами України для 

власних потреб. При цьому 

в Україні досі не існує 

законодавства про порядок 

оцінки та підтвердження 

майнової шкоди, 

спричиненої приватним 

особам під час збройного 

конфлікту, так само не 

існує порядку 

відшкодування такої 

шкоди, а в державному 

бюджеті на цю статтю не 

передбачено видатків. 

збройного конфлікту 

задля заходів з 

відновлення 

територіальної 

цілісності України» 

 

Відповідальні за 

виконання 

Мін'юст 

Міноборони 

МВС 

МЗС 

МТОТ 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Існуюча ситуація, яка по 

суті є ігноруванням 

державою цієї системної та 

потенційно небезпечної 

проблеми, потребує 

вирішення. Мова йде про 

формулювання чітких 

зобов’язань держави та 

умов відшкодування такої 

шкоди. Зрозуміло, що 

наявні на сьогодні 

матеріальні та грошові 

ресурси не дозволяють 

відновити для всіх 

постраждалих стан, що 

існував до початку 

збройного конфлікту. 

Проте є важливим 

встановлення меж 

законних очікувань 

державної допомоги для 

осіб, що зазнали 

матеріальної шкоди або чиє 

майно використовується 

ЗСУ та чітке 

формулювання державою 

своїх зобов’язань, що 

можуть бути реально 

виконані. 

Офіс Ради     5. Оцінка матеріальної та  Враховано частково.  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Європи в 

Україні 

моральної шкоди і 

надання компенсацій 

після повернення 

контролю над 

окупованими 

територіями у Донецькій 

та Луганській областях, 

Автономній Республіці 

Крим та місті 

Севастополі з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок бойових 

дій і тимчасової окупації 

частини території 

України 

 

4) розроблення та 

подання   Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового актам  щодо 

механізму оцінки 

матеріальної шкоди і 

надання компенсацій 

ВПО з урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок бойових 

дій і тимчасової окупації 

частини території 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта  щодо 

механізму оцінки 

матеріальної шкоди і надання 

компенсацій ВПО з 

урахуванням особливостей 

завданої шкоди внаслідок 

бойових дій і тимчасової 

окупації частини території 

України  у відповідності до 

практики Європейського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта  щодо 

механізму оцінки 

матеріальної шкоди і 

надання компенсацій 

ВПО з урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок 

бойових дій і тимчасової 

окупації частини 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

України   суду з прав людини та 

стандартів Ради Європи 

території України  з 

урахуванням світового 

досвіду 

Пенсійне та соціальне забезпечення 

UN Women Нови Відсутнє 

є  

Провести гендерно-чутливий 

аналіз проблем, з якими 

стикаються ВПО жінки та 

чоловіки для доступу до 

соціальних пільг та 

отримання пенсій;  

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами аналізу 

проблем ВПО щодо доступу 

до послуг соціального 

забезпечення встановити 

механізм гарантування прав 

усіх жінок і чоловіків на 

отримання соціальних пільг, 

включаючи пенсії за місцем 

їх фактичного перебування  

Враховано. 

Пунктом 1 розділу 6 

передбачено 

проведення аналізу 

проблем внутрішньо 

переміщених осіб 

щодо доступу до 

послуг (пільг) 

соціального 

забезпечення з 

урахуванням 

гендерного аспекту 

 

 

Враховано. 

Пунктом 2 розділу 6 

передбачено 

розроблення та 

запровадження 

механізму 

гарантування рівних 

прав за результатами 

здійсненого аналізу 

проблем внутрішньо 

переміщених осіб 

щодо доступу до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

послуг (пільг) 

соціального 

забезпечення з 

урахуванням 

гендерного аспекту 

UN                            

Women 

             

          У цілому до розділу  

пенсійне та соціальне 

забезпечення  

Внести необхідні 

законодавчі зміни, 

полегшуючи процес 

забезпечення доступу всіх 

чоловіків та жінок-

вимушених переселенців до 

реалізації їх права на 

отримання соціальних пільг, 

включаючи пенсії; 

Враховано. 

Пунктом 2 розділу 6 

передбачено 

розроблення та 

запровадження 

механізму 

гарантування рівних 

прав за результатами 

здійсненого аналізу 

проблем внутрішньо 

переміщених осіб 

щодо доступу до 

послуг (пільг) 

соціального 

забезпечення з 

урахуванням 

гендерного аспекту 

 

 

UN Women У             У цілому до розділу  

пенсійне та соціальне 

забезпечення  

Удосконалити порядок 

розподілу пенсій, включно з 

розбивкою даних за віком та 

статтю під час підготовки 

переліку пенсій (соціальних 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить конкретних 

пропозицій та 

зауважень 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

виплат). 

Виконавець МінСоц 

UN                            

Women 

          Розроблення механізму 

реалізації права на 

виплату пенсій та на 

передбачений  

законодавством розмір 

пенсійних виплат ВПО за 

відсутності 

підтверджуючих 

документів 

Внести необхідні законодавчі 

зміни, полегшуючи процес 

забезпечення доступу всіх 

чоловіків та жінок ВПО до 

реалізації їх права на 

отримання соціальних пільг, 

включаючи пенсії 

      

 

Враховано. 

Пунктом 2 розділу 6 

передбачено 

розроблення та 

запровадження 

механізму 

гарантування рівних 

прав за результатами 

здійсненого аналізу 

проблем внутрішньо 

переміщених осіб 

щодо доступу до 

послуг (пільг) 

соціального 

забезпечення з 

урахуванням 

гендерного аспекту 

 

Секретаріа

т 

Уповнова

женого 

ВРУ з 

прав 

людини 

6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебування 

без обмежень порівняно з 

іншими особами. 

Коментар  

Однією із стратегічних 

цілей Плану заходів 

визначено забезпечення 

реалізації внутрішньо 

переміщеними особами 

права на отримання 

пенсійних і соціальних 

виплат за місцем їх 

Враховано. 

Пунктом 5 розділу 6 

проекту передбачено 

розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

забезпечення 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

фактичного 

проживання/перебування 

без обмежень порівняно з 

іншими особами (пункт 6 

завдання). 

При цьому, скасування 

механізму здійснення 

контролю, запровадженого 

порядками, затвердженими 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

08.06.2016 № 365, Планом 

заходів не передбачається. 

Слід зазначити, що 

протягом майже двох років 

існування запровадженої 

порядками, затвердженими 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

08.06.2016 № 365, 

процедури контролю за 

здійсненням соціальних 

виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

численні рішення судів, 

прийняті на користь 

внутрішньо переміщених 

осіб, підтверджують 

неправомірність її 

застосування, зокрема, в 

періодичної 

ідентифікації та 

здійснення контролю 

за місцем фактичного 

проживання/перебува

ння внутрішньо 

переміщених осіб в 

автоматичному 

режимі за допомогою 

електронного Реєстру 

дозволів для 

переміщення осіб в 

районі проведення 

антитерористичної 

операції та інших 

даних СБУ, 

електронних реєстрів 

Держприкордонслужб

и, ДМС 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

частині зупинення виплати 

пенсій (через відсутність за 

місцем 

проживання/перебування 

під час перевірок, не 

проходження фізичної 

ідентифікації тощо) з 

підстав, не передбачених 

законом. 

З огляду на вказане, 

пропонуємо включити до 

розділу “Пенсійне та 

соціальне забезпечення, 

захід щодо приведення 

порядків, затверджених 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

08.06.2016 № 365, у 

відповідність до 

законодавства у сфері 

пенсійного забезпечення. 

ГО Донбас 

СОС 

6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебування 

без обмежень порівняно з 

іншими особами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

4) розроблення механізму 

удосконалення 

процедури оформлення 

пенсійних виплат, в 

частині зняття 

обмеження 

перерахування пенсійних 

виплат для внутрішньо 

переміщених осіб через 

окремо визначену 

банківську установу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

забезпечення періодичної 

ідентифікації та 

здійснення контролю за 

 

4) розроблення механізму 

удосконалення процедури 

оформлення пенсійних та 

соціальних виплат, в 

частині зняття обмеження 

перерахування пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб через окремо визначену 

банківську установу  

 

Коментар  

Відповідний механізм 

удосконалення не можна 

запровадження виключно 

для отримання пенсійних 

виплат, адже обмеження 

щодо банківського 

оператору стосуються і 

соціальних виплат  

 

5) відокремити отримання 

пенсії та соціальних 

виплат, які не пов’язані з 

внутрішнім переміщенням, 

від необхідності 

отримувати довідку про 

взяття на облік як ВПО, 

шляхом внесення змін до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) розроблення 

механізму 

удосконалення 

процедури оформлення 

пенсійних та 

соціальних виплат, в 

частині зняття 

обмеження 

перерахування 

пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб через окремо 

визначену банківську 

установу  

 

 

 

 

 

 

5) відокремити 

отримання пенсії та 

соціальних виплат, які 

не пов’язані з 

внутрішнім 

переміщенням, від 

необхідності 

отримувати довідку 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

місцем фактичного 

проживання/перебування 

внутрішньо переміщених 

осіб в автоматичному 

режимі за допомогою 

електронного Реєстру 

дозволів для 

переміщення осіб в 

районі проведення 

антитерористичної 

операції та інших даних 

СБУ, електронних 

реєстрів 

Держприкордонслужби, 

ДМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідних підзаконних 

актів; 

 

Коментар 

Виплати пенсії та 

соціальних виплат, які не 

пов’язані із внутрішнім 

переміщенням не повинні 

бути залежними від 

наявності чи відсутності 

довідки ВПО. Довідка ВПО 

має стосуватися виключно 

щомісячної адресної 

допомоги ВПО для 

покриття витрат на 

проживання, в тому числі 

на оплату житлово-

комунальних послуг. 

 

5) за умови виконання 

пункту 5 цього розділу, 
розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

забезпечення періодичної 

ідентифікації та здійснення 

контролю за місцем 

фактичного 

проживання/перебування 

 

 

 

 

 

 

про взяття на облік як 

ВПО, шляхом внесення 

змін до відповідних 

підзаконних актів; 

 

Відповідальні за 

виконання 

Мінсоцполітики 

ПФУ 

 

Строки виконання 

ІІІ квартал 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) за умови виконання 

пункту 5 цього розділу, 
розроблення та подання 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

нормативно-правового 

акта щодо забезпечення 

періодичної 

ідентифікації та 

здійснення контролю за 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішньо переміщених 

осіб в автоматичному режимі 

за допомогою електронного 

Реєстру дозволів для 

переміщення осіб в районі 

проведення 

антитерористичної операції 

та інших даних СБУ, 

електронних реєстрів 

Держприкордонслужби, 

ДМС 

 

Коментар 

Наявність даного пункту в 

Плані Заходів можлива 

лише за умови включення 

попереднього пункту, 

скасування виплати пенсії 

та соціальних виплат, які 

не пов’язані з внутрішнім 

переміщенням є 

незаконними та 

дискримінаційними. 

Скасування дії довідки за 

результатом автоматичної 

ідентифікації може 

стосуватися лише адресної 

допомоги ВПО для 

покриття витрат на 

проживання, в тому числі 

місцем фактичного 

проживання/перебуванн

я внутрішньо 

переміщених осіб в 

автоматичному режимі 

за допомогою 

електронного Реєстру 

дозволів для 

переміщення осіб в 

районі проведення 

антитерористичної 

операції та інших даних 

СБУ, електронних 

реєстрів 

Держприкордонслужби, 

ДМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

Строки виконання  

ІІІ квартал 2018 р. 

на оплату житлово-

комунальних послуг. В разі 

не включення 

попереднього пункту до 

Плану Заходів, пропонуємо 

виключити даний пункт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строки виконання  

ІV квартал 2018 р. 

UNHCR           6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебування 

без обмежень порівняно з 

іншими особами.  

 

1) аналіз проблем 

внутрішньо переміщених 

осіб щодо доступу до 

послуг (пільг) 

соціального забезпечення 

з урахуванням 

гендерного аспекту 

6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх фактичного 

проживання/перебування без 

обмежень порівняно з 

іншими особами.  

 

 

1) аналіз проблем внутрішньо 

переміщених осіб щодо 

доступу до послуг (пільг) 

соціального забезпечення з 

урахуванням гендерного та 

вікового аспектів, з 

урахуванням особливих 

потреб окремих категорій 

осіб (осіб з інвалідністю, 

багатодітних сімей, 

представників національних 

Враховано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) аналіз проблем 

внутрішньо переміщених 

осіб щодо доступу до 

послуг (пільг) 

соціального 

забезпечення з 

урахуванням гендерного 

та вікового аспектів, з 

урахуванням особливих 

потреб окремих 

категорій осіб (осіб з 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

меншин тощо), а також з 

урахуванням різниці у 

доступі до послуг ВПО із 

Донецької та Луганської 

областей або Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополь 

інвалідністю, 

багатодітних сімей, 

представників 

національних меншин 

тощо), а також з 

урахуванням різниці у 

доступі до послуг ВПО 

із Донецької та 

Луганської областей 

або Автономної 

Республіки Крим та 

міста Севастополь 

UNHCR           2) розроблення та 

запровадження механізму 

гарантування рівних прав 

за результатами 

здійсненого аналізу 

проблем внутрішньо 

переміщених осіб щодо 

доступу до послуг (пільг) 

соціального забезпечення 

з урахуванням 

гендерного аспекту 

2) розробка та 

запровадження механізму 

гарантування та 

забезпечення рівних прав за 

результатами здійсненого 

аналізу проблем внутрішньо 

переміщених осіб щодо 

доступу до послуг (пільг) 

соціального забезпечення з 

урахуванням гендерного та 

вікового аспектів, з 

урахуванням особливих 

потреб окремих категорій 

осіб (осіб з інвалідністю, 

багатодітних сімей, 

представників національних 

меншин тощо), а також з 

урахуванням різниці у 

Враховано. 2) розробка та 

запровадження 

механізму гарантування 

та забезпечення рівних 

прав за результатами 

здійсненого аналізу 

проблем внутрішньо 

переміщених осіб щодо 

доступу до послуг 

(пільг) соціального 

забезпечення з 

урахуванням гендерного 

та вікового аспектів, з 

урахуванням особливих 

потреб окремих 

категорій осіб (осіб з 

інвалідністю, 

багатодітних сімей, 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

доступі до послуг ВПО із 

Донецької та Луганської 

областей або Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополь 

представників 

національних меншин 

тощо), а також з 

урахуванням різниці у 

доступі до послуг ВПО 

із Донецької та 

Луганської областей 

або Автономної 

Республіки Крим та 

міста Севастополь 

UNHCR           Норма відсутня  3) Проаналізувати та 

переглянути ефективність 

та результативність 

існуючого механізму 

надання адресної допомоги 

на проживання для ВПО та 

запропонувати зміни, які 

сприятимуть 

використанню наявних 

ресурсів з метою 

запровадження сталих 

рішень для ВПО із 

одночасним забезпеченням 

захисту найбільш вразливих 

категорій через 

застосування підходу до 

розподілу допомоги, 

базуючись на реальних 

потребах ВПО. 

Враховано.  

 

6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебуванн

я без обмежень 

порівняно з іншими 

особами.  

… 

 

2) розроблення та 

запровадження 

механізму гарантування 

рівних прав за 

результатами 

здійсненого аналізу 

проблем внутрішньо 

переміщених осіб щодо 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

доступу до послуг 

(пільг) соціального 

забезпечення з 

урахуванням гендерного 

аспекту 

UNHCR           3) розроблення механізму 

реалізації права на 

виплату пенсій та на 

передбачений 

законодавством розмір 

пенсійних виплат 

внутрішньо 

переміщеними особами 

за відсутності 

підтверджуючих 

документів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) розробка механізму 

реалізації права на пенсійне 

забезпечення, що буде 

незалежним від наявності 

реєстрації в якості ВПО, 

та на передбачений 

законодавством розмір 
пенсійних виплат внутрішньо 

переміщеним особам за 

відсутності підтверджуючих 

документів.  

Коментар: 

Якщо мова йде про 

паперову справу, то варто 

проконсультуватися із 

Пенсійним фондом 

України, щоб 

формулювання дало змогу 

їм запропонувати зміни, які 

дозволять використання 

електронних справ для усіх 

категорій ВПО 

 

Відповідальні за виконання 

Мінсоцполітики 

Не враховано. 

Норма викладена в 

проекті Плану заходів 

має більш ширше 

завдання, разом з тим, 

під час розробки 

відповідного 

механізму зазначена 

пропозиція буде взята 

до уваги 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

Відповідальні за 

виконання 

Мінсоцполітики 

ПФУ 

МТОТ 

ПФУ 

UNHCR           Норма відсутня  5) здійснення регулярного, 

ефективного, доступного 

та широкого інформування 

пенсіонерів з числа ВПО про 

зміни, пов’язані із доступом 

до пенсій, порядком їх 

виплати, здійсненням 

контролю тощо 

 

 

 

Відповідальні за виконання 

Мінсоцполітики, 

ПФУ, 

МТОТ, 

МІП, 

Ощадбанк 

 

Термін виконання  

Постійно 

Враховано. 4) здійснення 

регулярного, 

ефективного, 

доступного та 

широкого інформування 

пенсіонерів з числа ВПО 

про зміни, пов’язані із 

доступом до пенсій, 

порядком їх виплати, 

здійсненням контролю 

тощо 

 

Відповідальні за 

виконання 

Мінсоцполітики, 

ПФУ, 

МТОТ, 

МІП, 

Ощадбанк 

 

Термін виконання  

Постійно 

UNHCR          4) розроблення механізму 

удосконалення 

         6) розробка, затвердження 

та впровадження механізму 
Враховано частково.  

Механізм має 

5) розроблення 

механізму 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

процедури оформлення 

пенсійних виплат, в 

частині зняття 

обмеження 

перерахування пенсійних 

виплат для внутрішньо 

переміщених осіб через 

окремо визначену 

банківську установу  

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання 

Мінсоцполітики 

ПФУ 

удосконалення процедури 

оформлення пенсійних 

виплат, в частині зняття 

обмеження перерахування 

пенсійних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб через окремо визначену 

банківську установу через 

внесення змін до відповідних 

нормативно-правових актів  
 

 

 

 

 

Відповідальні за виконання 

Мінсоцполітики 

ПФУ 

КМУ 

затверджуватися 

рішенням Кабінету 

Міністрів України, а 

його впровадження 

здійснюється на 

виконання 

зазначеного рішення. 

удосконалення 

процедури оформлення 

пенсійних виплат, в 

частині зняття 

обмеження 

перерахування 

пенсійних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб через окремо 

визначену банківську 

установу через внесення 

змін до відповідних 

нормативно-правових 

актів  
 

Відповідальні за 

виконання 

Мінсоцполітики 

ПФУ 

UNHCR Норма відсутня          7) розробка, затвердження 

та впровадження механізму 

виплати пенсій ВПО, які 

зареєстрували постійне 

місце проживання на 

контрольованій частині 

території та відмовилися 

від довідки ВПО, на підставі 

електронних пенсійних 

справ, шляхом внесення 

змін до існуючих чи 

Враховано. 

. 
7) розробка, затвердження 

та впровадження 

механізму виплати 

пенсій ВПО, які 

зареєстрували постійне 

місце проживання на 

контрольованій 

частині території та 

відмовилися від довідки 

ВПО, на підставі 

електронних пенсійних 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

прийняття нового 

нормативно-правового акту 

 

Відповідальні за виконання 

Мінсоцполітики, 

ПФУ, 

КМУ 

Термін виконання  

І квартал 2019 р. 

справ, шляхом внесення 

змін до існуючих чи 

прийняття нового 

нормативно-правового 

акту 

 

Відповідальні за 

виконання 

Мінсоцполітики, 

МТОТ 

Термін виконання  

І квартал 2019 р. 

UNHCR 5) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

забезпечення періодичної 

ідентифікації та 

здійснення контролю за 

місцем фактичного 

проживання/перебування 

внутрішньо переміщених 

осіб в автоматичному 

режимі за допомогою 

електронного Реєстру 

дозволів для 

переміщення осіб в 

районі проведення 

антитерористичної 

8) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту про зміни до 

Постанови КМУ 365 «Деякі 

питання здійснення 

соціальних виплат ВПО» 

щодо скасування перевірки 

фактичного місця 

проживання шляхом візиту 

та складення акту 

обстеження матеріально-

побутових умов, скасування 
періодичної ідентифікації та 

здійснення контролю за 

місцем фактичного 

проживання/ перебування 

внутрішньо переміщених 

Враховано. 

Норма викладена в 

проекті Плану заходів 

має більш ширше 

завдання, разом з тим, 

під час розробки 

відповідного 

механізму зазначена 

пропозиція буде взята 

до уваги 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

операції та інших даних 

СБУ, електронних 

реєстрів 

Держприкордонслужби, 

ДМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання 

Мінсоцполітики 

ПФУ 

 

осіб в автоматичному режимі 

за допомогою електронного 

Реєстру дозволів для 

переміщення осіб в районі 

проведення 

антитерористичної операції 

та інших даних СБУ, 

електронних реєстрів 

Держприкордонслужби, 

ДМС 

 

Відповідальні за виконання 

Мінсоцполітики 

ПФУ, 

СБУ, 

ДПСУ, 

ДМС 

UNHCR 6) розробка та подання 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

нормативно-правового 

акта щодо запровадження 

механізму здійснення 

пенсійних виплат особам, 

які проживають на 

тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій 

та Луганській областях, 

на підставі проходження 

         9) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

запровадження механізму 

здійснення пенсійних виплат 

особам, які проживають на 

тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та 

Луганській областях, на 

підставі проходження 

регулярної ідентифікації в 

Враховано. 7) розробка та подання 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

нормативно-правового 

акту щодо 

запровадження 

механізму здійснення 

пенсійних виплат 

особам, які проживають 

на тимчасово 

окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

ідентифікації в 

управліннях Пенсійного 

фонду України без 

отримання довідки 

внутрішньо переміщеної 

особи 

управліннях Пенсійного 

фонду України без 

отримання довідки 

внутрішньо переміщеної 

особи 

областях, на підставі 

проходження регулярної 

ідентифікації в 

управліннях Пенсійного 

фонду України без 

отримання довідки 

внутрішньо переміщеної 

особи 

UNHCR 

 

 

Норма відсутня 10) розробка та реалізація 

пілотного проекту щодо 

запровадження механізму 

здійснення пенсійних 

виплат маломобільним 

категоріям громадян, які 

проживають на тимчасово 

окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській 

областях, та не можуть 

виїхати на контрольовану 

територію України, 

шляхом проведення 

ідентифікацій через 

телекомунікаційні канали 

зв’язку із залученням 

допомоги міжнародних та 

неурядових організацій 

 

 

 

 

Враховано. 10) розробка та 

реалізація пілотного 

проекту щодо 

запровадження 

механізму здійснення 

пенсійних виплат 

маломобільним 

категоріям громадян, 

які проживають на 

тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій 

та Луганській 

областях, та не 

можуть виїхати на 

контрольовану 

територію України, 

шляхом проведення 

ідентифікацій через 

телекомунікаційні 

канали зв’язку із 

залученням допомоги 

міжнародних та 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

Відповідальні за виконання 

Мінсоцполітики, 

МТОТ, 

ПФУ, 

міжнародні та неурядові 

організації (за згодою) 

неурядових організацій 

 

Відповідальні за 

виконання 

Мінсоцполітики, 

МТОТ, 

ПФУ, 

міжнародні та неурядові 

організації (за згодою) 

UNHCR 7) розроблення та 

подання до Кабінету 

Міністрів України 

проекту Закону України 

про внесення змін до 

Закону України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування» щодо 

скасування обмеження 

строків стосовно 

призначення 

(перерахування) 

пенсійних виплат для 

осіб, які не мали змоги 

своєчасно звернутися до 

відповідних органів 

державної влади у зв’язку 

з постійним 

проживанням на 

11) розробка та подання до 

Кабінету Міністрів України 

проекту Закону України про 

внесення змін до Закону 

України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування» щодо 

скасування обмеження 

строків стосовно 

призначення (перерахування) 

пенсійних виплат для осіб, 

які не мали змоги своєчасно 

звернутися до відповідних 

органів державної влади у 

зв’язку з постійним 

проживанням на території 

населених пунктів, де органи 

державної влади тимчасово 

не здійснюють свої 

Враховано. 

 

7) розробка та подання 

до Кабінету Міністрів 

України проекту Закону 

України про внесення 

змін до Закону України 

«Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування» щодо 

скасування обмеження 

строків стосовно 

призначення 

(перерахування) 

пенсійних виплат для 

осіб, які не мали змоги 

своєчасно звернутися до 

відповідних органів 

державної влади у 

зв’язку з постійним 

проживанням на 

території населених 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

території населених 

пунктів, де органи 

державної влади 

тимчасово не здійснюють 

свої повноваження 

повноваження пунктів, де органи 

державної влади 

тимчасово не 

здійснюють свої 

повноваження 

UNHCR 8) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 

жовтня 2014 р. № 505 

«Про надання щомісячної 

адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним 

особам для покриття 

витрат на проживання, в 

тому числі на оплату 

житлово-комунальних 

послуг» з метою 

коригування таких 

виплат відповідно до 

прожиткового мінімуму 

11) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 01 жовтня 2014 р. № 505 

«Про надання щомісячної 

адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат 

на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-

комунальних послуг» з 

метою визначення 

соціально-економічно 

вразливих категорій з числа 

ВПО, які потребують такої 

допомоги, а також з метою 

коригування таких виплат 

відповідно до прожиткового 

мінімуму і визначення 

максимального строку, 

протягом якого можлива 

Не враховано. 

На сьогодні 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

01 жовтня 2014 р.  

№ 505, визначено 

порядок надання 

щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 

для покриття витрат 

на проживання, в тому 

числі на оплату 

житлово-комунальних 

послуг. 

Так, грошова 

допомога не 

призначається у разі, 

коли: 

- будь-хто із членів 

сім’ї (крім сімей, до 

складу яких входять 

військовослужбовці з 

числа внутрішньо 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

виплата такої адресної 

допомоги 

переміщених осіб, які 

захищають 

незалежність, 

суверенітет і 

територіальну 

цілісність України та 

беруть безпосередню 

участь в 

антитерористичній 

операції, забезпеченні 

її проведення, 

перебуваючи 

безпосередньо в 

районах 

антитерористичної 

операції) має у 

власності житлове 

приміщення/частину 

житлового 

приміщення, що 

розташоване в інших 

регіонах, ніж 

тимчасово окупована 

територія України, 

населені пункти, на 

території яких органи 

державної влади 

тимчасово не 

здійснюють свої 

повноваження, та 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

населені пункти, що 

розташовані на лінії 

зіткнення, крім 

житлових приміщень, 

які непридатні для 

проживання, що 

підтверджується 

відповідним актом 

технічного стану; 

- будь-хто з членів 

сім’ї має на 

депозитному 

банківському рахунку 

(рахунках) кошти у 

сумі, що перевищує 

25-кратний розмір 

прожиткового 

мінімуму, 

встановленого для 

працездатних осіб. 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебування 

без обмежень порівняно з 

іншими особами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить конкретних 

пропозицій та 

зауважень 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

3) розроблення механізму 

реалізації права на 

виплату пенсій та на 

передбачений 

законодавством розмір 

пенсійних виплат 

внутрішньо 

переміщеними особами 

за відсутності 

підтверджуючих 

документів 

Коментар  

Учасники зазначили, що 

слід переформулювати 

вказаний пункт, оскільки 

людина має не право, а 

гарантію держави на її 

виплату. 

Крім Крім того, слід 

конкретизувати, яким саме 

особам без підтверджуючих 

документів. Взагалі з 2000-х 

року пенсійні справи 

ведуться у електронному 

вигляді, що дозволяє 

відновлювати виплати. 

При новопризначених 

пенсіях, учасники не бачать 

реального механізму 

виконання зазначеного 

пункту. Зокрема, якщо 

організація за особу не 

сплачувала обов’язків 

соціальний внесок, тоді їй 

не може бути призначена 

загальна пенсія. А 

доведення свого стажу у 

судовому порядку існує і 

сьогодні. 

Українськ

а 

6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 
 

 

Враховано. 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

гельсінськ

а спілка з 

прав 

людини  

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебування 

без обмежень порівняно з 

іншими особами. 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведення галузевих 

нормативно-правових актів 

Пенсійного фонду України у 

відповідність до актів 

Кабінету Міністрів України 

та Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених 

осіб» в частині 

використання даних 

електронного реєстру при 

призначенні пенсійних 

виплат внутрішньо 

переміщеним особам у 

випадку відсутності 

паперової пенсійної справи 

або інших документів 

 

Відповідальні за виконання  

Мінсоцполітики, МТОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведення галузевих 

нормативно-правових 

актів Пенсійного фонду 

України у відповідність 

до актів Кабінету 

Міністрів України та 

Закону України «Про 

забезпечення прав і 

свобод внутрішньо 

переміщених осіб» в 

частині використання 

даних електронного 

реєстру при 

призначенні пенсійних 

виплат внутрішньо 

переміщеним особам у 

випадку відсутності 

паперової пенсійної 

справи або інших 

документів 

 

Відповідальні за 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення змін до Порядку 

подання та оформлення 

документів для 

призначення (перерахунку) 

пенсій відповідно до Закону 

України «Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування», 

затвердженого 

Постановою правління 

ПФУ від 25.11.2005 року 

№22-1 в частині 

недопущення витребування 

паперової пенсійної справи з 

тимчасово окупованої 

території України 

 

Відповідальні за виконання  

Мінсоцполітики, МТОТ 

 

Обґрунтування: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

виконання  

Мінсоцполітики, МТОТ 

 

Строки виконання 

IV квартал 2018 р. 

 

 

 

Внесення змін до 

Порядку подання та 

оформлення 

документів для 

призначення 

(перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону 

України «Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування», 

затвердженого 

Постановою правління 

ПФУ від 25.11.2005 року 

№22-1 в частині 

недопущення 

витребування паперової 

пенсійної справи з 

тимчасово окупованої 

території України 

 

Відповідальні за 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Органи Пенсійного фонду 

України протягом всього 

часу окупації АРК та міста 

Севастополь незаконно 

направляють запити до 

органів окупаційної влади 

Криму через територіальні 

органи ПФ Російської 

Федерації. Внаслідок таких 

незаконних дій, 

персональні дані значної 

кількості кримчан були 

передані стороні збройного 

конфлікту - Російській 

Федерації. Багато осіб з 

числа ВПО переслідується 

окупаційною владою, а 

тому існує обґрунтована 

необхідність в підвищеному 

захисті персональних даних 

осіб, що переміщуються з 

Криму. 

Також поширеним є явище 

несанкціонованої передачі 

правоохоронним органам 

інформації про перетин 

лінії розмежування ВПО на 

сході України. 

Відтак умови збройного 

конфлікту вимагають від 

виконання  

Мінсоцполітики, МТОТ 

 

Строки виконання 

IV квартал 2018 р. 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Уряду вжиття заходів, 

метою яких є недопущення 

незаконної практики 

поширення персональних 

даних ВПО органам, 

установам, організаціям 

окупаційної влади. Органи 

державної влади мають 

поважати право ВПО на 

повагу до приватного та 

сімейного життя, не 

повинні зловживати 

персональною інформацією 

та передавати її іншим 

органам, установам, 

організаціям без письмової 

згоди на це особи. 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебування 

без обмежень порівняно з 

іншими особами. 

 

4) Розроблення 

механізму удосконалення 

процедури оформлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар  

Учасники зазначили, що в 

частині зняття пенсійних 

Не враховано. 

Мається на увазі не 

зняття готівки у будь-

якій банківській 

установі України, а 

зняття обмеження 

перерахування 

пенсійних виплат для 

внутрішньо 

переміщених осіб 

через окремо 

визначену банківську 

установу (на сьогодні 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

пенсійних виплат, в 

частині зняття 

обмеження 

перерахування пенсійних 

виплат для внутрішньо 

переміщених осіб через 

окремо визначену 

банківську установу 

виплат для внутрішньо 

переміщених осіб, то з 

вересня 2017 року вказані 

виплати вони можуть зняти 

у будь-якій банківській 

установі України. 

це Ощадбанк) 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До Розділу 6 

6) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

механізму здійснення 

пенсійних виплат 

особам, які проживають 

на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій 

та Луганській областях, 

на підставі проходження 

ідентифікації в 

управліннях Пенсійного 

фонду України без 

отримання довідки 

внутрішньо переміщеної 

особи 

 

Коментар 

У ході обговорення було 

зазначено, що наразі 

вирішення вказаної 

проблеми передбачено в 

проекті Закону України 

Закону «Про внесення змін 

до деяких законів України 

щодо права на отримання 

пенсій окремим категоріям 

громадян» № 6692.  

Крім того, слід передбачити 

не лише механізм 

пенсійних виплат, але і 

можливість їх стягнення 

заборгованості. Це 

пов’язано з тим, що людина 

може стягнути 

заборгованість за пенсійні 

виплати за останні 3 роки. 

Однак, з часу окупації та 

Враховано.  

 

 

 

6) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

механізму здійснення 

пенсійних виплат 

особам, які проживають 

на тимчасово 

окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській 

областях, на підставі 

проходження 

ідентифікації в 

управліннях Пенсійного 

фонду України без 

отримання довідки 

внутрішньо переміщеної 

особи, а також 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

військових дій на сході 

України вже пройшло 4. 

Деякі особи з того часу не 

звертались за своїми 

пенсіями. Внаслідок цього, 

навіть якщо вони 

отримають право на її 

повернення, то це 

стосуватиметься лише за 

останні 3 роки. 

механізму стягнення 

заборгованості за 

пенсійні виплати. 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До Розділу 6 

7) розроблення та 

подання до Кабінету 

Міністрів України 

проекту Закону України 

про внесення змін до 

Закону України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування» щодо 

скасування обмеження 

строків стосовно 

призначення 

(перерахування) 

пенсійних виплат для 

осіб, які не мали змоги 

своєчасно звернутися до 

відповідних органів 

державної влади у зв’язку 

з постійним 

 

Коментар 

У ході обговорення було 

зазначено, що наразі у 

Верховній раді України є 

проект Закону України 

Закону «Про внесення змін 

до деяких законів України 

щодо права на отримання 

пенсій окремим категоріям 

громадян» №6692, який 

охоплює частково вказану 

проблему. 

Не враховано. 

Проект Закону 

України Закону «Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо права 

на отримання пенсій 

окремим категоріям 

громадян» на сьогодні 

не має юридичної 

сили.  

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

проживанням на 

території населених 

пунктів, де органи 

державної влади 

тимчасово не здійснюють 

свої повноваження 

ГО "Театр 

для 

діалогу" 

6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебування 

без обмежень порівняно з 

іншими особами. 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спростити процедуру 

виконання бюрократичних 

вимог внутрішньо-

переміщених жінок і 

чоловіків для отримання 

доступу до соціальних 

виплат, зокрема 

забезпечити єдине вікно 

видачі та перевірки 

документів, розташувати 

усі необхідні відомства і 

спеціалістів у Центрах 

надання адміністративних 

послуг (при наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Коментар не містить 

конкретних 

пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

Норма відсутня  

таких центрів у містах).  

 

 

Зробити приміщення, в 

яких відбувається видача 

посвідчень, дозволів та 

іншої необхідної 

документації для 

отримання пільг, 

чутливими до потреб мам з 

дітьми, а також до потреб 

маломобільних груп 

населення. 

 

 

 

 

Не враховано. 

Пропозиція носить 

загальний характер та 

не корелюється з 

напрямами Стратегії. 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

ГО 

“Відродже

ння-2015 

РН”  

+ 

ГО 

«Квітка 

відроджен

ня» 

         6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебування 

без обмежень порівняно з 

іншими особами.  

 

Норма відсутня  

Віві    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення механізму 

дострокового виходу на 

пенсію жінок-внутрішньо 

переміщених осіб, яким до 

пенсії залишилось менше 5 

років за умови, якщо їм не 

надане робоче місце за 

сприянням базового центру 

зайнятості на протязі року 

за фактом і при наявності 

необхідності страхового 

стажу для виходу на пенсії 

 

 

 

 

її 

Не враховано 

 Відповідно до ст. 4 

Закону України “Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування” 

виключно законами 

про пенсійне 

забезпечення 

визначаються, 

зокрема, пенсійний 

вік для чоловіків та 

жінок, при досягненні 

якого особа має право 

на отримання 

пенсійних виплат. 

Крім того, пропозиція 

створює умови 

дискримінації 

громадян, які не є 

ВПО. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Офіс Віце 

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції  

6. Реалізація прав на 

отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебування 

без обмежень порівняно з 

іншими особами.  

 

1) аналіз проблем 

внутрішньо переміщених 

осіб щодо доступу до 

послуг (пільг) 

соціального забезпечення         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) аналіз проблем внутрішньо 

переміщених осіб щодо 

доступу до послуг (пільг) 

соціального забезпечення з 

включенням гендерного 

аналізу (з розбивкою за 

статтю, віком, 

категоріями вразливості) 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить 

дискримінаційних 

норм за ознакою статі  

 

 

Конкуренція на ринку праці 

Секретаріа

т 

Уповнова

женого 

ВРУ з 

прав 

людини 

До Розділу Конкуренція 

на ринку праці 
 

Коментар 

маємо звернути увагу на 

необхідності узгодження 

заходів, передбачених 

розділом “Конкуренція на 

ринку праці”, з діючим 

законодавством у сфері 

зайнятості населення, 

зокрема, уникнення 

дублювання вже існуючих 

Враховано.  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

заходів сприяння 

зайнятості внутрішньо 

переміщеним особам, 

передбачених статтею 24 і 

Закону України “Про 

зайнятість населення”. 

UN Women У цілому до розділу 

конкуренція на ринку 

праці 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести гендерно-

чутливий аналіз існуючих 

потреб зайнятості ВПО 

жінок та чоловіків (збір 

даних з розбивкою за віком 

та статтю), що 

стосуються існуючого 

попиту на ринку в регіонах з 

найбільшою кількістю ВПО 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22 вересня 2016 р. № 

646, затверджено 

Порядок створення, 

ведення та доступу до 

відомостей Єдиної 

інформаційної бази 

даних про внутрішньо 

переміщених осіб. 

Відповідно до пункту 

4 Порядку, до бази 

даних вноситься 

інформація про 

внутрішньо 

переміщену особу, 

зокрема, загальні 

відомості про особу 

(прізвище, ім’я, по 

батькові, 

громадянство, дата і 

місце народження, 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

Провести гендерно-

чутливий аналіз існуючих 

потреб в установах по 

догляду за дітьми в 

громадах з великою 

кількістю ВПО та сприяти 

створенню таких об’єктів, 

які сприятимуть 

збільшенню 

 

Відповідальні за виконання: 

Мінсоц (служба зайнятості ) 

МТОТ  

міжнародні та неурядові 

організації (за згодою) 

стать) 

 

 

 

 

Не враховано. 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22 вересня 2016 р. № 

646, затверджено 

Порядок створення, 

ведення та доступу до 

відомостей Єдиної 

інформаційної бази 

даних про внутрішньо 

переміщених осіб. 

Відповідно до пункту 

4 Порядку, до бази 

даних вноситься 

інформація про 

внутрішньо 

переміщену особу, 

зокрема, відомості 

про житлові, 

соціальні, медичні, 

освітні та інші 

потреби внутрішньо 

переміщених осіб, 

стан їх забезпечення 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

UN Women           8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

 

3) удосконалення 

діяльності відділень 

державної служби 

зайнятості щодо 

інформаційного 

забезпечення, реєстрації 

безробітних, які 

звертаються за 

сприянням у 

працевлаштування 

економічно активних 

ВПО, зокрема таких, у 

яких відсутні документи, 

що підтверджують 

трудовий стаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищити потенціал 

Центрів державної служби 

зайнятості в регіонах, 

особливо з найбільшою 

концентрацією ВПО, 

включаючи нарощування 

потенціалу у збиранні 

інформації з розбивкою 

даних за віком та статтю, 

розробку планів створення 

робочих місць, спрямованих 

на потреби зайнятості як 

чоловіків , так і жінок 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) удосконалення 

діяльності відділень 

державної служби 

зайнятості, зокрема, 

щодо інформаційного 

забезпечення, реєстрації 

безробітних, які 

звертаються за 

сприянням у 

працевлаштування 

економічно активних 

ВПО, зокрема таких, у 

яких відсутні документи, 

що підтверджують 

трудовий стаж 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

 

 

 

Не враховано. 

Державна цільова 

програма  

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкрити бізнес-інкубатор 

та запровадити спеціальні 

податкові канікули або 

податкові пільги для 

підприємств, які надають 

соціальні послуги, 

піклуються про дітей та 

людей похилого віку, 

охорону здоров’я та 

психологічну допомогу для 

ВПО та приймаючих 

громад у східному регіоні 

України, що зазнав 

негативного впливу від 

конфлікту 

відновлення та 

розбудови миру в 

східних регіонах 

України, затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

13 грудня 2017 р.  

№ 1071 передбачає 

аналогічний захід 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

 

 

 

 

 

 

Враховано 

 

8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

Проводити програми 

професійної 

перепідготовки для 

вимушених переселенців з 

урахуванням існуючого 

попиту на ринку та 

схожих / різних потреб у 

переміщених чоловіків та 

жінок та забезпечити 

рівний доступ до навчання 

(наприклад, водіння, 

комп'ютерна 

грамотність, ІТ, 

виробництво, стартапи / 

ведення бізнесу, фінансова 

грамотність , управління 

проектами, іноземні мови); 

 

Відповідальні за виконання  

Мінсоц (служба 

зайнятості) 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

… 

 

4) забезпечення 

професійної 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі молоді 

та осіб з інвалідністю з 

їх числа 

 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

 

 

 

 

Враховано 

 

8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

Залучати громадські 

організації, в тому числі 

жіночі громадські 

організації, до надання 

програм перепідготовки для 

вимушених переселенців на 

державній основі 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

… 

 

7) забезпечення 

взаємодії державної 

служби зайнятості з 

громадськими 

організаціями, які 

опікуються питанням 

працевлаштуванням 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створити короткострокові 

робочі місця для вимушених 

Не враховано. 

Пунктом 8 цього 

розділу передбачено 

розроблення та 

запровадження 

порядку створення 

нових робочих місць, 

пристосованих для 

працевлаштування 

внутрішньо 

переміщених осіб з 

інвалідністю з 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

переселенців з можливим 

поєднанням системи 

перенаправлення для 

кваліфікованого персоналу в 

сільські місцевості  

урахуванням 

відповідних потреб.  

Відтак, вказана 

пропозиція буде 

розглянута під час 

розробки відповідного 

порядку. 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробити спеціальні 

заходи з метою розширення 

можливостей для 

економічного розширення 

прав жінок ВПО, жінок, які 

живуть з ВІЛ, жінок з 

обмеженими 

можливостями та жінок-

ромів 

Не враховано. 

Пунктом 8 цього 

розділу передбачено 

розроблення та 

запровадження 

порядку створення 

нових робочих місць, 

пристосованих для 

працевлаштування 

внутрішньо 

переміщених осіб з 

інвалідністю з 

урахуванням 

відповідних потреб.  

Відтак, вказана 

пропозиція буде 

розглянута під час 

розробки відповідного 

порядку. 

 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

 

 

 

Не враховано. 

Пунктом 8 цього 

розділу передбачено 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

Залучати громадські 

організації, в тому числі 

жіночі громадські 

організації, до надання 

програм перепідготовки 

для вимушених 

переселенців на державній 

основі; 

розроблення та 

запровадження 

порядку створення 

нових робочих місць, 

пристосованих для 

працевлаштування 

внутрішньо 

переміщених осіб з 

інвалідністю з 

урахуванням 

відповідних потреб.  

Відтак, вказана 

пропозиція буде 

розглянута під час 

розробки відповідного 

порядку. 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяти ґендерному 

нейтралітету визначення 

робочих місць, з тим щоб 

Не враховано. 

У грудні 2017 року  

скасовано наказ 

Міністерства охорони 

здоров’я України 

№256 від 29 грудня 

1993 р. “Про 

затвердження 

переліку важких робіт 

та робіт із 

шкідливими і 

небезпечними 

умовами праці, на 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

подолати стереотипи 

щодо "жіночої" та 

"чоловічої" праці при 

розширенні можливостей 

для працевлаштування для 

вимушених переселенців; 

яких забороняється 

застосування праці 

жінок”, який включав 

в себе понад 450 

професій. 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запровадити спеціальне 

податкове і регуляторне 

полегшення для малих та 

середніх підприємств та 

цільову та гнучку 

стратегію відновлення для 

підтримки існуючих 

підприємств внутрішньо 

переміщених осіб, 

включаючи жіночі малі та 

середні підприємства; 

Враховано. 

 

7. Створення нових 

робочих місць 

… 

1) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

механізмів 

стимулювання малого та 

середнього бізнесу, який 

має потенціал до 

розширення та 

створення нових 

робочих місць для 

внутрішньо переміщених 

осіб (враховуючи 

гендерний аспект) 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запровадити спеціальний 

механізм фінансування та 

позики для переміщених 

чоловіків і жінок для 

надання рівного доступу до 

капіталу для 

започаткування малого та 

середнього бізнесу, що 

зосереджується на 

підтримці розвитку 

жіночого підприємництва; 

Враховано частково. 

Пунктом 6 цього 

розділу передбачено 

забезпечення 

реалізації спільних із 

міжнародними та 

громадськими 

організаціями 

програм, направлених 

на підвищення рівня 

зайнятості та 

самозайнятості 

внутрішньо 

переміщених осіб 

 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

Пунктом 2 розділу 7 

передбачено 

розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій про 

7. Створення нових 

робочих місць 

… 

2) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

Відкрити бізнес-

інкубатори та 

запровадити спеціальні 

податкові канікули або 

податкові пільги для 

підприємств, які надають 

соціальні послуги, 

піклуються про дітей та 

людей похилого віку, 

охорону здоров'я та 

психологічну допомогу для 

вимушених переселенців 

та приймаючих громад у 

східному регіоні України, 

що постраждали від 

конфлікту; 

внесення змін до актів 

законодавства щодо 

запровадження 

податкових пільг 

(податкових канікул) 

для суб’єктів малого 

та середнього бізнесу, 

що відновлюються 

або створюються 

внутрішньо 

переміщеними 

особами 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства щодо 

запровадження 

податкових пільг 

(податкових канікул) для 

суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, що 

відновлюються або 

створюються 

внутрішньо 

переміщеними особами 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

Норма відсутня 
 

Розробити механізм 

поновлення втрачених 

документів, що 

засвідчують трудовий та / 

або пенсійний стаж; 

бідності 

… 

8) розроблення та 

запровадження порядку 

створення нових робочих 

місць, пристосованих для 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб з інвалідністю з 

урахуванням відповідних 

потреб 

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запровадити спеціальні 

податкові або податкові 

пільги для компаній, які 

наймають чоловіків та 

жінок-вимушених 

переселенців в однаковій 

Не враховано. 

Постановою КМУ від 

08 вересня 2015 р.  

№ 696 затверджено 

Порядок здійснення 

заходів сприяння 

зайнятості, 

повернення коштів, 

спрямованих на 

фінансування таких 

заходів, у разі 

порушення гарантій 

зайнятості для ВПО, 

яким передбачені 

компенсаційні 

виплати роботодавцю 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

кількості; при працевлаштуванні 

ВПО  

UN Women 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшити кількість 

державних службовців 

чоловіків та жінок у 

сферах освіти, охорони 

здоров'я та догляду за 

дітьми, догляду за людьми 

похилого віку та 

інвалідами, надання 

психологічної допомоги та 

соціальних послуг, 

забезпечити можливості 

працевлаштування для 

вимушених переселенців в 

тих регіонах, які мають 

високий попит на послуги 

через переміщення ВПО. 

Враховано. 

Норма з проекту 

плану 2 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UNHCR 7. Створення нових 

робочих місць 

 

1) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

механізмів стимулювання 

малого та середнього 

бізнесу, який має 

потенціал до розширення 

та створення нових 

робочих місць для 

внутрішньо переміщених 

осіб (враховуючи 

гендерний аспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

запровадження механізмів 

стимулювання малого та 

середнього бізнесу, який має 

потенціал до розширення та 

створення нових робочих 

місць для внутрішньо 

переміщених осіб 

(враховуючи гендерний, 

віковий аспекти, а також з 

урахуванням особливих 

потреб окремих категорій 

осіб (осіб з інвалідністю, 

багатодітних сімей, 

представників національних 

меншин тощо)  

Коментар: 

Пропонуємо визначити, які 

саме механізми це можуть 

бути, наприклад: 

- Подактові канікули? 

- Фінансування частини 

заробітної плати з місцевих 

бюджетів або за рахунок 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

1) розробка та подання 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

нормативно-правового 

акту щодо 

запровадження 

механізмів 

стимулювання малого та 

середнього бізнесу, який 

має потенціал до 

розширення та 

створення нових 

робочих місць для 

внутрішньо переміщених 

осіб (враховуючи 

гендерний, віковий 

аспекти, а також з 

урахуванням особливих 

потреб окремих 

категорій осіб (осіб з 

інвалідністю, 

багатодітних сімей, 

представників 

національних меншин 

тощо)  

 

Відповідальні за 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінекономрозвитку,  

МТОТ 

коштів центрів зайнятості 

протягом перших півроку? 

- Забезпечення навчання 

(перекваліфікації) за 

рахунок коштів центрів 

зайнятості? 

 

Відповідальні за виконання  

Мінекономрозвитку, 

Мінсоцполітики, 

Державні центри 

зайнятості, 

МТОТ 

виконання  

Мінекономрозвитку, 

Мінсоцполітики, 

Державні центри 

зайнятості, 

МТОТ 

UNHCR 2) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства щодо 

запровадження 

податкових пільг 

(податкових канікул) для 

суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, що 

відновлюються або 

створюються внутрішньо 

переміщеними особами 

2) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів законодавства 

щодо запровадження 

податкових пільг 

(податкових канікул) 

протягом періоду часу дії 

цього Плану дій для 

суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, що 

відновлюються або 

створюються внутрішньо 

переміщеними особами 

та/або за керівної участі 

внутрішньо переміщених 

осіб, незалежно від того, 

Враховано частково.  

 

2) розробка та подання 

Кабінету Міністрів 

України пропозицій про 

внесення змін до актів 

законодавства щодо 

запровадження 

податкових пільг 

(податкових канікул) для 

суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, що 

відновлюються або 

створюються 

внутрішньо 

переміщеними особами 

та/або за керівної 

участі внутрішньо 

переміщених осіб 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

перемістилися вони з 

Донецької, Луганської 

областей чи Автономної 

республіки Крим, міста 

Севастополь 

 

Коментар 

Визначення часових меж 

необхідне для 

попередження соціальної 

напруги з іншими 

власниками бізнесів. Це 

має бути інструмент 

стимулу на короткий час 

UNHCR 3) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження дієвого 

фінансово-кредитного 

механізму підтримки 

бізнесу внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

 

 

 

 

3) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

запровадження дієвого 

фінансово-кредитного 

механізму підтримки бізнесу 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

Коментар 

Пропонуємо надати більше 

конкретики, наприклад: 

- Знижені ставки по 

кредитах для бізнесу ВПО в 

певних сферах чи видані 

Враховано. 

Вказана пропозиція 

буде взята до уваги 

під час розробки 

відповідного проекту 

акта  

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державними банками на 

визначений період (період 

дії Плану дій або на два 

роки після оформлення 

кредиту…) 

- 0% оподаткування 

коштів, отриманих в 

рамках грантової допомоги 

від міжнародних 

організацій (на визначений 

період часу) 

- тощо 

UNHCR 4) підвищення потенціалу 

місцевих громад у 

розвитку 

агропромислового 

сектору, що забезпечить 

створення нових робочих 

місць для внутрішньо 

переміщених осіб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) підвищення потенціалу 

місцевих громад у розвитку 

агропромислового сектору, 

що забезпечить створення 

нових робочих місць для 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

Коментар 

пропонуємо додати 

конкретики, наприклад 

«підвищення потенціалу 

шляхом проведення 

тренінгів за рахунок коштів 

державного бюджету та 

донорських коштів; 

проведення міжнародних 

візитів для обміну 

Враховано. 

Вказана пропозиція 

буде взята до уваги 

під час розробки 

відповідного проекту 

акта  

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінагрополітики 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації, 

ОТГ, органи місцевого 

самоврядування 

досвідом» чи додати до 

«підвищення потенціалу» 

ще й технічну складову, 

зокрема, надання техніки, 

посівного чи племінного 

матеріалу тощо 

 

Відповідальні за виконання  

Мінагрополітики 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації, ОТГ, 

органи місцевого 

самоврядування 

UNHCR 5) забезпечення доступу 

внутрішньо переміщених 

осіб до програм 

мікрокредитування, з 

метою їх залучення до 

зайнятості у сфері 

агропромислового 

сектору 

Коментар 

а наразі саме у ВПО немає 

доступу до 

мікрокредитування? 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить конкретних 

пропозицій та 

зауважень 

 

 

UNHCR 6) забезпечення реалізації 

спільних із 

міжнародними та 

громадськими 

організаціями програм, 

направлених на 

підвищення рівня 

зайнятості та 

6) забезпечення реалізації 

спільних із міжнародними та 

громадськими організаціями 

програм, направлених на 

підвищення рівня зайнятості 

та самозайнятості 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Враховано. 6) забезпечення 

реалізації спільних із 

міжнародними та 

громадськими 

організаціями програм, 

направлених на 

підвищення рівня 

зайнятості та 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

самозайнятості 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

Відповідальні за 

виконання  

МТОТ 

Мінсоцполітики 

Державна служба 

зайнятості 

місцеві органи 

виконавчої влади, 

 

 

Відповідальні за виконання  

МТОТ 

Мінсоцполітики 

Державна служба зайнятості 

місцеві органи виконавчої 

влади, 

міжнародні організації (за 

згодою) 

самозайнятості 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

МТОТ 

Мінсоцполітики 

Державна служба 

зайнятості 

місцеві органи 

виконавчої влади, 

міжнародні організації 

(за згодою) 

UNHCR 7) створення сприятливих 

організаційно-правових 

засад для перереєстрації 

та відновлення діяльності 

підприємств малого 

бізнесу внутрішньо 

переміщених осіб, в 

межах приймаючих 

територіальних громад  

Коментар 

Пропонуємо визначити, що 

саме заважає і закріпити 

подолання таких бар’єрів в 

цьому пункті 

Не враховано. 

Вказана пропозиція 

буде взята до уваги 

під час розробки 

відповідного проекту 

акта  

 

UNHCR 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

 

 

 

 

 

 

Не враховано. 
Зазначена норма не 

містить конкретних 

пропозицій та 

зауважень 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності  

 

1) створення постійно 

діючого моніторингу для 

систематизації даних про 

попит на ринку праці та 

потреби внутрішньо 

переміщених осіб у 

працевлаштуванні 

відповідно до їх 

професійно-

кваліфікаційного рівня 

 

 

 

 

 

2) здійснення аналізу 

проблем зайнятості 

внутрішньо переміщених 

осіб, з розбивкою за 

віком та статтю, що 

стосуються існуючого 

попиту на ринку праці в 

регіонах з найбільшою 

кількістю внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

 

 

Коментар  

Такий моніторинг 

здійснюється в цілому по 

Україні. Наскільки є 

потреба робити окремо для 

ВПО? Які органи і як 

використовуватимуть 

результати моніторингу? 

 

 

 

 

 

 

 

2) здійснення аналізу 

проблем зайнятості 

внутрішньо переміщених 

осіб, з розбивкою за  

районами, професіями, 
віком та статтю, регіоном, з 

якого відбулося переселення, 
що стосуються існуючого 

попиту на ринку праці в 

регіонах з найбільшою 

кількістю внутрішньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) здійснення аналізу 

проблем зайнятості 

внутрішньо переміщених 

осіб, з розбивкою за  

районами, професіями, 

віком та статтю, 

регіоном з якого 

відбулося переселення, 

що стосуються 

існуючого попиту на 

ринку праці в регіонах з 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

переміщених осіб. 

 

Коментар  

Які органи і як 

використовуватимуть 

результати аналізу? 

Пропонуємо зазначити, що 

«результати аналізу 

використовуватимуться в 

плануванні роботи 

державних центрів 

зайнятості, зокрема в сфері 

підвищення кваліфікації чи 

перекваліфікації» 

найбільшою кількістю 

внутрішньо переміщених 

осіб, з метою 

планування роботи 

державних центрів 

зайнятості, зокрема в 

сфері підвищення 

кваліфікації чи 

перекваліфікації. 

 

UNHCR 4) забезпечення 

професійної 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі молоді 

та осіб з інвалідністю з їх 

числа 

4) забезпечення професійної 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі молоді та 

осіб з інвалідністю з їх числа, 

з урахуванням гендерного, 

вікового аспектів, а також 

з урахуванням особливих 

потреб окремих категорій 

осіб (осіб з інвалідністю, 

багатодітних сімей, 

представників національних 

меншин тощо) 

Враховано. 4) забезпечення 

професійної 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі молоді 

та осіб з інвалідністю з 

їх числа, з урахуванням 

гендерного, вікового 

аспектів, а також з 

урахуванням особливих 

потреб окремих 

категорій осіб (осіб з 

інвалідністю, 

багатодітних сімей, 

представників 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

національних меншин 

тощо) 

UNHCR 5) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

спрощення механізму 

встановлення трудового 

стажу для внутрішньо 

переміщених осіб за 

відсутності 

підтверджуючих 

документів, на основі 

інформації Державного 

реєстру 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування 

5) розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

спрощення механізму 

встановлення трудового 

стажу для внутрішньо 

переміщених осіб за 

відсутності підтверджуючих 

документів, на основі 

інформації Державного 

реєстру 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування (з урахуванням 

можливої різниці у підходах 

для осіб, які перемістилися 

з Донецької і Луганської 

областей чи Автономної 

республіки Крим і міста 

Севастополь) 

Враховано. 

 

5) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

спрощення механізму 

встановлення трудового 

стажу для внутрішньо 

переміщених осіб за 

відсутності 

підтверджуючих 

документів, на основі 

інформації Державного 

реєстру 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування (з 

урахуванням можливої 

різниці у підходах для 

осіб, які перемістилися 

з Донецької і Луганської 

областей чи 

Автономної республіки 

Крим і міста 

Севастополь) 

UNHCR 6) розроблення та 

запровадження механізму 

сприяння роботодавцям у 

6) розробка та 

запровадження механізму 

сприяння роботодавцям у 

Враховано. 6) розроб  та 

запровадження 

механізму сприяння 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

здійсненні професійного 

навчання внутрішньо 

переміщених осіб на 

виробництві, зокрема 

молоді з їх числа 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба 

зайнятості 

здійсненні професійного 

навчання внутрішньо 

переміщених осіб на 

виробництві, зокрема молоді 

з їх числа 

 

 

 

Відповідальні за виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба зайнятості, 

Мінмолодьспорт (?) 

роботодавцям у 

здійсненні професійного 

навчання внутрішньо 

переміщених осіб на 

виробництві, зокрема 

молоді з їх числа 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба 

зайнятості, 

Мінмолодьспорт 

UNHCR 7) забезпечення взаємодії 

державної служби 

зайнятості з 

громадськими 

організаціями, які 

опікуються питанням 

працевлаштуванням 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба 

7) забезпечення взаємодії 

державної служби зайнятості 

з громадськими та 

міжнародними 

організаціями, які 

опікуються питанням 

працевлаштуванням 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа 

 

 

Відповідальні за виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба зайнятості 

Міжнародні та громадські 

Враховано. 7) забезпечення 

взаємодії державної 

служби зайнятості з 

громадськими та 

міжнародними 

організаціями, які 

опікуються питанням 

працевлаштуванням 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

зайнятості 

 
організації (за згодою) зайнятості 

Міжнародні та 

громадські організації 

(за згодою) 

UNHCR 8) розроблення та 

запровадження порядку 

створення нових робочих 

місць, пристосованих для 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб з інвалідністю з 

урахуванням відповідних 

потреб 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики  

Державна служба 

зайнятості 

8) розробка та 

запровадження порядку 

створення нових робочих 

місць, пристосованих для 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб з інвалідністю з 

урахуванням відповідних 

потреб, гендерного та 

вікового аспектів, а також 

забезпечення бюджетного 

чи інших способів 

фінансування його 

виконання 

 

Відповідальні за виконання  

Мінсоцполітики  

Державна служба зайнятості, 

Мінфін 

Враховано частково. 

 

8) розробка та 

запровадження порядку 

створення нових 

робочих місць, 

пристосованих для 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб з інвалідністю з 

урахуванням 

відповідних потреб, 

гендерного та вікового 

аспектів 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики  

Державна служба 

зайнятості 

UNHCR 9) розроблення та 

запровадження механізму 

стажування соціально 

незахищених категорій 

громадян з числа 

внутрішньо переміщених 

9) розробка та 

запровадження механізму 

стажування соціально 

незахищених категорій 

громадян з числа внутрішньо 

переміщених осіб (з 

Враховано частково. 

 

9) розробка та 

запровадження 

механізму стажування 

соціально незахищених 

категорій громадян з 

числа внутрішньо 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

осіб на підприємствах, в 

установах та організаціях 

незалежно від форми 

власності, виду 

діяльності та 

господарювання, з метою 

подальшого 

працевлаштування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба 

зайнятості 

урахуванням гендерного, 

вікового аспектів та осіб з 

особливими потребами) на 

підприємствах, в установах 

та організаціях незалежно від 

форми власності, виду 

діяльності та 

господарювання, з метою 

подальшого 

працевлаштування. 

Передбачити бюджетне 

фінансування для покриття 

витрат, пов’язаних із 

стажуванням (стипендія, 

витрати на харчування, 

транспортні витрати 

тощо) 

 

Відповідальні за виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба зайнятості, 

державні місцеві 

адміністрації 

переміщених осіб (з 

урахуванням 

гендерного, вікового 

аспектів та осіб з 

особливими 

потребами) на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях незалежно 

від форми власності, 

виду діяльності та 

господарювання, з 

метою подальшого 

працевлаштування. 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба 

зайнятості, місцеві 

державні адміністрації 

UNHCR 10) розроблення та 

запровадження механізму 

стимулювання до 

підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

на ринку праці  

10) розробка та 

запровадження механізму 

стимулювання до 

підвищення рівня 

конкурентоспроможності на 

ринку праці  внутрішньо 

Враховано 10) розробка та 

запровадження 

механізму стимулювання 

до підвищення рівня 

конкурентоспроможност

і на ринку праці  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

внутрішньо переміщених 

осіб віком від 45 років, 

насамперед шляхом 

отримання одноразового 

направлення для 

проходження 

перепідготовки або 

спеціалізації, підвищення 

кваліфікації, підготовки 

на наступному освітньо-

кваліфікаційному рівні за 

професією, спеціальністю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба 

зайнятості 

переміщених осіб віком від 

45 років (з урахуванням 

гендерного аспекту), 

насамперед шляхом 

отримання одноразового 

направлення для 

проходження перепідготовки 

або спеціалізації, підвищення 

кваліфікації, підготовки на 

наступному освітньо-

кваліфікаційному рівні за 

професією, спеціальністю. 

Розширення переліку 

професій та 

спеціальностей, за якими 

відбувається 

перепідготовка, 

спеціалізація, підвищення 

кваліфікації тощо 

 

 

 

Відповідальні за виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба зайнятості, 

державні місцеві 

адміністрації 

внутрішньо переміщених 

осіб віком від 45 років, 

насамперед шляхом 

отримання одноразового 

направлення для 

проходження 

перепідготовки або 

спеціалізації, 

підвищення кваліфікації, 

підготовки на 

наступному освітньо-

кваліфікаційному рівні 

за професією, 

спеціальністю. 

Розширення переліку 

професій та 

спеціальностей, за 

якими відбувається 

перепідготовка, 

спеціалізація, 

підвищення кваліфікації 
 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

Державна служба 

зайнятості, 

державні місцеві 

адміністрації 

ГО Донбас 7. Створення нових  Враховано.  8. Розширення 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

СОС робочих місць 

 

4) підвищення потенціалу 

місцевих громад у 

розвитку 

агропромислового 

сектору, що забезпечить 

створення нових робочих 

місць для внутрішньо 

переміщених осіб 

 

5) забезпечення доступу 

внутрішньо переміщених 

осіб до програм 

мікрокредитування, з 

метою їх залучення до 

зайнятості у сфері 

агропромислового 

сектору 

 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар  

Ефективність даного 

пунктів 4-5 виглядає 

сумнівною з огляду на те, 

що внутрішньо переміщені 

особи перемістилися із 

переважно промислових 

регіонів, тому вбачаємо за 

необхідне зробити фокус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Проведення аналізу 

ефективності існуючих 

програм підтримки 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб (Постанова КМУ від 

від 8 вересня 2015 р. 696, 

Пілотний проект “Рука 

допомоги” Постанова КМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності  

… 

4) забезпечення 

професійної 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі молоді 

та осіб з інвалідністю з їх 

числа 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня  

від 5 квітня 2017 р. № 224). 

 

Відповідальні за виконання 

Міністерство соціальної 

політики, Державна 

служба зайнятості, 

Світовий банк (за згодою) 

 

Термін виконання  

ІІI квартали 2018 року 

 

Коментар 

Для ефективного 

забезпечення підтримки 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб необхідним є аналіз 

ефективності існуючих 

програм, усунення 

недоліків та використання 

позитивного досвіду, а 

також широке 

інформування про існуючі 

програми. 

 

9) Внесення змін до 

нормативно-правових 

документів (Постанова 

КМУ від від 8 вересня 2015 

р. 696, Пілотний проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

Буде розглянуто за 

результатами 

проведеного аналізу 

ефективності 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

“Рука допомоги” Постанова 

КМУ від 5 квітня 2017 р. № 

224) з метою 

запровадження додаткових  

пільг для роботодавців та 

підприємств, які прийняли 

на роботу внутрішньо 

переміщених осіб, 

розширення дії Пілотного 

проекту “Рука допомоги” на 

інші регіони. 

 

Відповідальні за виконання 

Міністерство соціальної 

політики, Державна 

служба зайнятості, 

Світовий банк (за згодою) 

 

Термін виконання  

IV квартали 2018 року 

 

Коментар  

Аналогічно попередньому 

 

існуючих програм 

підтримки 

працевлаштування 

внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

7. Створення нових 

робочих місць. 

 

7) створення сприятливих 

організаційно-правових 

засад для перереєстрації 

7. Створення нових робочих 

місць 

 

7. створення сприятливих 

організаційно-правових засад 

та забезпечення 

Враховано. 

 

16. Запровадження 

механізму формування 

та реалізації 

організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

й» та відновлення діяльності 

підприємств малого 

бізнесу внутрішньо 

переміщених осіб, в 

межах приймаючих 

територіальних громад 

безоплатної правової 

допомоги для перереєстрації 

та відновлення діяльності 

підприємств малого бізнесу 

внутрішньо переміщених 

осіб, в межах приймаючих 

територіальних громад 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

9) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 
  

Відповідальні виконавці   

Мін’юст 

обласні та Київська 

міська державні 

адміністрації 

  

Строки виконання  

постійно 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

7. Створення нових 

робочих місць. 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

8. Розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

Враховано частково. 

 

7. Створення нових 

робочих місць 

 

5) забезпечення доступу 

внутрішньо переміщених 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

й» пропозицій про внесення 

змін до Закону України 

“Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо 

переміщених осіб” щодо 

державних гарантій, 

підтримки та 

запровадження дієвого 

фінансово-кредитного 

механізму підтримки 

бізнесу внутрішньо 

переміщених осіб. 

осіб до програм 

мікрокредитування, з 

метою їх залучення до 

зайнятості у сфері 

агропромислового 

сектору 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 7 

 

4) підвищення потенціалу 

місцевих громад у 

розвитку 

агропромислового 

сектору, що забезпечить 

створення нових робочих 

місць для внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

Коментар 

Учасники зазначили, що 

вказаний пункт є більш 

декларативним та дуже 

ємким, внаслідок цього 

відстежити його виконання 

буде складно. 

Враховано.  

Пунктом 2 проекту 

розпорядження 

передбачено подання 

щокварталу до 15 

числа наступного 

місяця Міністерству з 

питань тимчасово 

окупованих територій 

та внутрішньо 

переміщених осіб 

інформації про стан 

виконання плану 

заходів за формою, 

встановленою 

зазначеним 

Міністерством. 

 

Сектор До розділу 7  Враховано.  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

 

7) створення сприятливих 

організаційно-правових 

засад для перереєстрації 

та відновлення діяльності 

підприємств малого 

бізнесу внутрішньо 

переміщених осіб, в 

межах приймаючих 

територіальних громад 

 

Коментар 

Було зазначено, що в разі 

реалізації вказаної 

ініціативи, необхідно буде 

вносити зміни до Глави 7 

Господарського кодексу 

України, яка регламентує 

питання підприємництва. 

Крім того, слід врахувати 

положення постанови КМУ 

№ 57 від 07 лютого 2018 

року «Про затвердження 

критеріїв оцінки 

допустимості державної 

допомоги суб’єктам 

господарювання для 

забезпечення розвитку 

регіонів та підтримки 

середнього та малого 

підприємництва». 

Шляхи практичної 

реалізації проекту 

заходу не є 

обмеженими та 

можуть передбачати, 

зокрема, внесення 

змін до чинного 

законодавства. 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

Коментар  

Зазначені пропозиції 

потребують також 

додаткового внесення змін 

до Закону України «Про 

зайнятість населення». 

Враховано. 

Шляхи практичної 

реалізації проекту 

заходу не є 

обмеженими та 

можуть передбачати, 

зокрема, внесення 

змін до чинного 

законодавства. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 8: 

 

2) забезпечення 

здійснення аналізу 

проблем зайнятості 

внутрішньо переміщених 

осіб, з розбивкою за 

віком та статтю, що 

стосуються існуючого 

попиту на ринку праці в 

регіонах з найбільшою 

кількістю внутрішньо 

переміщених осіб 

Коментар  

Учасники зазначили, що у 

вказаному пункті слід 

більш деталізувати термін 

регіони з найбільшою 

кількістю внутрішньо 

переміщених осіб. 

Не враховано. 

  
 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 8 

 

3) удосконалення 

діяльності відділень 

державної служби 

зайнятості щодо 

інформаційного 

забезпечення, реєстрації 

безробітних, які 

звертаються за 

сприянням у 

працевлаштуванні, 

пошуку вакансій та 

працевлаштування 

економічно активних 

внутрішньо переміщених 

Коментар 

Було відзначено, що 

вказаний розділ є не зовсім 

коректно сформульований. 

Державна служба 

зайнятості в частині 

інформаційного 

забезпечення, реєстрації 

безробітних, які 

звертаються за сприянням 

у працевлаштуванні, 

пошуку вакансій та 

працевлаштування 

економічно активних 

внутрішньо переміщених 

осіб, проводить свою 

Не враховано. 

Формулювання «не 

зовсім коректно 

сформульваний» не 

містить конкретної 

пропозиції. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

осіб, зокрема таких, у 

яких відсутні документи, 

що підтверджують 

трудовий стаж. 

діяльність на достатньому 

рівні. 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 8 

 

4) забезпечення 

професійної 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі молоді 

та осіб з інвалідністю з їх 

числа 

Коментар  

На території Херсонської 

області зазначений пункт 

функціонує на системній 

основі. 

Враховано. 

 
 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 8 

 

5) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

спрощення механізму 

встановлення трудового 

стажу для внутрішньо 

переміщених осіб за 

відсутності 

підтверджуючих 

документів, на основі 

інформації Державного 

реєстру 

Коментар 

Учасниками було 

зазначено, що вказаний 

пункт функціонує з 2004 

року.  

Разом з тим, виникло 

питання, що робити з 

внутрішньо переміщеними 

особами, які є у 

зазначеному Державному 

реєстрі, але обов’язкові 

внески туди не вносились. 

Не враховано. 

 
 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування 

ГО "Театр 

для 

діалогу" 

7. Створення нових 

робочих місць 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити умови, аби  

програми професійної 

перепідготовки і навчання, 

а також тренінги з 

саморозвитку, 

започаткування власної 

справи та інші подібні 

навчальні заходи були 

чутливими до потреб 

молодих мам з дітьми 

(наявність дитячої 

кімнати, або здатніть 

взяти дитину з собою на 

навчання), доступність 

приміщень для візочків і 

так далі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити проведення 

для внутрішньо 

переміщених сімей 

 

 

 

 

Враховано частково.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності  

 

4) забезпечення 

професійної 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі молоді 

та осіб з інвалідністю з 

їх числа, з урахуванням 

забезпечення особливих 

потреб, зокрема осіб з 

інвалідністю та 

молодих мам 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

Норма відсутня  

тренінгів та інформаційних 

сесій з гендерної рівності та 

гендерних стереотипів, 

щоби уникнути 

самостигматизації жінок 

та чоловіків під час вибору 

нової професії та/або 

перекваліфікації та 

уникнути вибору “суто 

жіночих” або “суто 

чоловічих” професій, які не 

відповідають ринку праці. 

 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання. 

Аналогічний пункт 

закріплений в  

Національному плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2020 

року, затвердженому 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 

2016 р. № 113-р.  

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції  

7. Створення нових 

робочих місць 

 

5) забезпечення доступу 

внутрішньо переміщених 

осіб до програм 

мікрокредитування, з 

метою їх залучення до 

зайнятості у сфері 

агропромислового 

сектору (з врахуванням їх 

стратегічних та 

практичних гендерних 

 

 

 

5) забезпечення доступу 

внутрішньо переміщених 

осіб до програм 

мікрокредитування, з метою 

їх залучення до зайнятості у 

сфері агропромислового 

сектору (з врахуванням їх 

стратегічних та 

практичних гендерних 

потреб) 

Враховано.   

 

 

5) забезпечення доступу 

внутрішньо переміщених 

осіб до програм 

мікрокредитування, з 

метою їх залучення до 

зайнятості у сфері 

агропромислового 

сектору (з урахуванням 

їх стратегічних та 

практичних гендерних 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

потреб) потреб) 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції 

7. Створення нових 

робочих місць 

 

6) забезпечення реалізації 

спільних із 

міжнародними та 

громадськими 

організаціями програм, 

направлених на 

підвищення рівня 

зайнятості та 

самозайнятості 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

 

6) забезпечення реалізації 

спільних із міжнародними та 

громадськими організаціями 

програм, направлених на 

підвищення рівня зайнятості 

та самозайнятості 

внутрішньо переміщених 

осіб (з врахуванням 

гендерної складової) 

 

 

 

Враховано.  

 

 

6) забезпечення 

реалізації спільних із 

міжнародними та 

громадськими 

організаціями програм, 

направлених на 

підвищення рівня 

зайнятості та 

самозайнятості 

внутрішньо переміщених 

осіб (з врахуванням 

гендерної складової) 

 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції 

 8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності 

 

1) створення постійно 

діючого моніторингу для 

систематизації даних про 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) створення постійно 

діючого моніторингу для 

систематизації даних про 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

1) створення постійно 

діючого моніторингу для 

систематизації даних про 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

попит на ринку праці та 

потреби внутрішньо 

переміщених осіб у 

працевлаштуванні 

відповідно до їх 

професійно-

кваліфікаційного рівня 

попит на ринку праці та 

потреби внутрішньо 

переміщених осіб у 

працевлаштуванні відповідно 

до їх професійно-

кваліфікаційного рівня (у 

т.ч. з розбивкою за статтю 

та віком з урахуванням їх 

стратегічних та 

практичних гендерних 

потреб ) 

попит на ринку праці та 

потреби внутрішньо 

переміщених осіб у 

працевлаштуванні 

відповідно до їх 

професійно-

кваліфікаційного рівня (у 

т. ч. з розбивкою за 

статтю та віком з 

урахуванням їх 

стратегічних та 

практичних гендерних 

потреб ) 

Право на освіту 

Секретаріа

т 

Уповнова

женого 

ВРУ з 

прав 

людини 

До Розділу Право на 

освіту  

Коментар 

потребують узгодження 

заходи, визначені у розділі 

“Право на освіту”, з 

постановою Кабінету 

Міністрів України “Про 

надання державної цільової 

підтримки деяким 

категоріям громадян для 

здобуття професійно-

технічної та вищої освіти” 

від 23.11.2016 № 975 (далі - 

постанова № 975), якою, 

серед іншого, передбачено 

підтримку дітям, 

Враховано. 

 
 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

зареєстрованим як 

внутрішньо переміщені 

особи, для здобуття 

професійно-технічної та 

вищої освіти, оскільки 

деякі заходи, запропоновані 

Планом, дублюють заходи, 

визначені постановою  

№ 975. 

UN Women Норма відсутня Збільшити кількість 

чоловіків і жінок та 

державних службовців у 

сфері освіти, щоб 

забезпечити рівноправний 

доступ усіх переміщених 

чоловіків, жінок, хлопців та 

дівчат до всіх рівнів освіти; 

Не враховано. 

 

 

UN Women Норма відсутня Здійснити аналіз потреб в 

освіті вимушених хлопчиків 

та дівчат, чоловіків та жінок 

та потреб приймаючих 

громад, а також збирати та 

аналізувати дані з 

розбивкою за віком та 

статтю; 

Не враховано. 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22 вересня 2016 р. № 

646, затверджено 

Порядок створення, 

ведення та доступу до 

відомостей Єдиної 

інформаційної бази 

даних про внутрішньо 

переміщених осіб. 

Відповідно до пункту 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

4 Порядку, до бази 

даних вноситься 

інформація про 

внутрішньо 

переміщену особу, 

зокрема, загальні 

відомості про особу 

(прізвище, ім’я, по 

батькові, 

громадянство, дата і 

місце народження, 

стать) 

 

UN Women Норма відсутня Створити програми 

реінтеграції для 

переміщених чоловіків та 

жінок та державних 

службовців у сфері освіти; 

Не враховано. 

Стратегія спрямована 

на інтеграцію ВПО, а 

не на реінтеграцію. 

 

UN Women Норма відсутня Запровадити спеціальний 

пільговий механізм 

фінансування та позики для 

переміщених чоловіків та 

жінок на оплату навчання, 

щоб отримати вищу освіту в 

обраному вищому 

навчальному закладі; 

Враховано. 

 

9. Підтримка 

територіальних громад в 

забезпеченні належних 

умов для здобуття 

дошкільної, загальної 

середньої та вищої 

освіти з урахуванням 

потреб самих 

територіальних громад 

та внутрішньо 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

переміщених осіб 

… 

3) впровадження, в 

установленому 

законодавством порядку, 

пільгових 

довгострокових кредитів 

для здобуття вищої 

освіти та професійно-

технічної освіти для 

внутрішньо переміщених 

осіб  

UN Women Норма відсутня Підсилити технічні 

можливості навчальних 

закладів (включаючи 

дошкільну освіту), 

забезпечити достатню 

кількість місць, ігор та 

навчальних матеріалів, 

обладнання (меблі, ІТ, 

обладнання для спортзалу) 

для переміщених хлопчиків 

та дівчат, включаючи дітей з 

особливими потребами; 

Враховано. 

 

9. Підтримка 

територіальних громад в 

забезпеченні належних 

умов для здобуття 

дошкільної, загальної 

середньої та вищої 

освіти з урахуванням 

потреб самих 

територіальних громад 

та внутрішньо 

переміщених осіб 

 

.. 

 

4) запровадження 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

механізму безоплатного 

забезпечення 

підручниками дітей з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб 

 

13. Забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 

осіб на здобуття освіти 

 

1) забезпечення 

створення достатньої 

кількості місць у 

закладах дошкільної та 

загальної середньої 

освіти, з урахуванням 

збільшення внутрішньо 

переміщених осіб в 

приймаючих 

територіальних громадах  

UN Women Норма відсутня Підсилити технічні 

можливості житлових 

фондів (гуртожитків, 

студентських гуртожитків) 

навчальних закладів для 

задоволення додаткових 

потреб у житловому секторі 

вимушених переселенців – 

жінок і чоловіків, у тому 

Враховано. 

 

10. Сприяння здобуттю 

освіти дітьми з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

… 

 

1) запровадження 

механізму безоплатного 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

числі дітей-інвалідів; дівчат 

та хлопчиків із вразливих 

груп, дівчат та хлопчиків 

ромів, дівчат та хлопчиків у 

сільській місцевості, дівчат 

та хлопчиків з обмеженими 

можливостями; 

проживання дітей з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб в 

учнівських гуртожитках 

- для учнів професійно-

технічних навчальних 

закладів 

UN Women Норма відсутня Ввести пільгову платню за 

житло в житлових будинках 

вищих навчальних закладів 

для переміщених чоловіків та 

жінок, в тому числі із 

вразливих груп, таких як 

дівчата та хлопчики з 

сільської місцевості, дівчата 

та хлопчики з обмеженими 

можливостями 

Враховано. 

 

10. Сприяння здобуттю 

освіти дітьми з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

.. 

 

2) забезпечення 

проживання дітей з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб, які є 

студентами вищих 

навчальних закладів, у 

студентських 

гуртожитках з пільговою 

оплатою у розмірі, 

визначеному вищим 

навчальним закладом в 

установленому 

законодавством порядку 

UN Women Норма відсутня Забезпечити рівний доступ 

до освітніх субвенцій у 
Враховано. 

 

9. Підтримка 

територіальних громад в 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

регіонах, де спостерігається 

високий відсоток 

вимушених переселенців; 

забезпеченні належних 

умов для здобуття 

дошкільної, загальної 

середньої та вищої 

освіти з урахуванням 

потреб самих 

територіальних громад 

та внутрішньо 

переміщених осіб 

 

… 

 

1) впровадження 

механізму врахування 

обсягів освітньої 

субвенції відповідно до 

кількості внутрішньо 

переміщених осіб з 

тимчасово окупованих 

територій 

UN Women Норма відсутня Забезпечити безкоштовний 

та рівний доступ для 

хлопчиків та дівчат, які 

переміщуються всередині 

країни, до бібліотек та баз 

даних у державних та 

муніципальних освітніх 

установах, а також 

безкоштовний доступ до 

Враховано.  

Пунктом 3 розділу 9 

передбачено 

запровадження 

механізму 

безоплатного доступу 

дітей з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб до 

9. Підтримка 

територіальних громад в 

забезпеченні належних 

умов для здобуття 

дошкільної, загальної 

середньої та вищої 

освіти з урахуванням 

потреб самих 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

онлайн-підручників, 

навчальних посібників та 

інших інформаційних 

матеріалів для освітніх 

програм; 

Інтернету, баз даних 

бібліотек у державних 

та комунальних 

закладах освіти 

територіальних громад 

та внутрішньо 

переміщених осіб 

 

… 

3) впровадження, в 

установленому 

законодавством порядку, 

пільгових 

довгострокових кредитів 

для здобуття вищої 

освіти та професійно-

технічної освіти для 

внутрішньо переміщених 

осіб  

UN Women Норма відсутня Розробити та запровадити 

процес дистанційного 

навчання з доступними 

онлайновими бібліотеками та 

освітніми платформами для 

зарахування до професійно-

технічних навчальних 

закладів  та вищих 

навчальних закладів для всіх 

осіб, які проживають на 

територіях, тимчасово 

Враховано. 

 

12. Запровадження 

механізму здобуття 

дистанційної освіти 

(дистанційного навчання) 

… 

1) створення он-лайн 

бібліотек і освітніх 

порталів для 

дистанційного навчання 

та підготовки для вступу 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

неконтрольованих урядом 

України 

до вищих або 

професійно-технічних 

закладів освіти дітей, які 

проживають на тимчасово 

окупованих територіях 

UNHCR Право на освіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар до Розділу в 

цілому  

 

В цьому розділі багато 

різноманітних привілеїв 

передбачені у зв’язку із 

наявністю реєстрації як 

ВПО. При цьому посилання 

на актуальні потреби ВПО 

відсутні. Впровадження 

такого підходу – дорогий 

шлях для держави. Будь-

які привілеї, а особливо як 

ті, що перелічені в цьому 

розділі, повинні бути 

адресними, відповідати 

потребам соціальної 

групи/населення та мати 

чіткі часові рамки. Крім 

того, наявність таких 

привілеїв стимулюватиме 

людей реєструватися як 

ВПО, навіть якщо вони 

такими не є. Було б доречно 

Не враховано. 

Вказаний коментар не 

містить конкретних 

пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Підтримка 

територіальних громад в 

забезпеченні належних 

умов для здобуття 

дошкільної, загальної 

середньої та вищої освіти 

з урахуванням потреб 

самих територіальних 

громад та внутрішньо 

переміщених осіб 

встановити строки, 

протягом яких подібні 

привілеї будуть доступні, а 

також поступовий план для 

переходу від ситуації 

переміщення до ситуації 

інтегрованості. При цьому 

найбільш вразливі 

категорії повинні мати 

гарантований захист та 

підтримку.  

 

 

Коментар 

Одна з цілей, визначених в 

Стратегії, це «створення 

умов для підтримки 

закладів вищої освіти, що 

переміщені з ТОТ». 

Пропонуємо доповнити цей 

розділ пунктом, який 

сприятиме досягненню цієї 

стратегічної цілі: 

- підтримка 

приймаючих громад з 

метою створення і розвитку 

інфраструктури 

переміщених ВНЗ, зокрема, 

розбудови, реконструкції, 

оснащення тощо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Підтримка 

територіальних громад в 

забезпеченні належних 

умов для здобуття 

дошкільної, загальної 

середньої та вищої 

освіти з урахуванням 

потреб самих 

територіальних громад 

та внутрішньо 

переміщених осіб 

 

5) підтримка 

приймаючих громад з 

метою створення і 

розвитку 

інфраструктури 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

студентських та 

викладацьких 

гуртожитків; покращення 

навчальних аудиторій та 

матеріально-технічної бази; 

розвиток бібліотек та 

інформаційних 

технологічних майданчиків 

тощо. 

переміщених вищих 

навчальних закладів, 

зокрема, їх розбудови, 

реконструкції та 

оснащення  

 

Відповідальні за 

виконання 

МОН 

Мінфін 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

Строки виконання 

IV квартал 2018 р. 

 

6) реконструкція, 

оснащення тощо 

студентських та 

викладацьких 

гуртожитків; 

покращення навчальних 

аудиторій та 

матеріально-технічної 

бази; розвиток 

бібліотек та 

інформаційних 

технологічних 

майданчиків тощо. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Відповідальні за 

виконання 

МОН 

Мінфін 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

Строки виконання 

IV квартал 2018 р. 

UNHCR 9. Підтримка 

територіальних громад в 

забезпеченні належних 

умов для здобуття 

дошкільної, загальної 

середньої та вищої освіти 

з урахуванням потреб 

самих територіальних 

громад та внутрішньо 

переміщених осіб  

 

 

2) надання психологічної 

підтримки та послуг 

мовних терапевтів для 

дітей із числа внутрішньо 

переміщених осіб, а 

також проведення 

тренінгів для вчителів та 

соціальних працівників 

для роботи з вказаними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надання психологічної 

підтримки та послуг мовних 

терапевтів для дітей із числа 

внутрішньо переміщених 

осіб, які мають особливу 

потребу у цьому, а також 

проведення тренінгів для 

вчителів та соціальних 

працівників для роботи з 

Враховано частково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення тренінгів для 

вчителів та соціальних 

працівників для роботи з 

дітьми з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

2) надання психологічної 

підтримки та послуг 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

дітьми  вказаними дітьми  

Коментар 

Будь-які пункти плану дій, 

які містять більше одного 

вимірюваного індикатора 

(як ось тут: «надання 

підтримки для дітей» та 

«проведення тренінгів для 

вчителів»), повинні бути 

розділені. Моніторинг 

виконання плану дій буде 

легшим. 

мовних терапевтів для 

дітей із числа 

внутрішньо переміщених 

осіб, які мають 

особливу потребу у 

цьому 

 

UNHCR 3) впровадження, в 

установленому 

законодавством порядку, 

пільгових 

довгострокових кредитів 

для здобуття вищої 

освіти та професійно-

технічної освіти для 

внутрішньо переміщених 

осіб. 

3) впровадження, в 

установленому 

законодавством порядку, 

пільгових довгострокових 

кредитів для здобуття вищої 

освіти та професійно-

технічної освіти для 

внутрішньо переміщених 

осіб, які мають потребу у 

цьому. 

 

Коментар 

Це тип послуг, який має 

бути доступним будь-якому 

громадянину, а не 

виключно ВПО, інакше 

виникне соціальна напруга 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначений План 

заходів 

розповсюджується 

виключно на 

внутрішньо 

переміщених осіб  

3) впровадження, в 

установленому 

законодавством порядку, 

пільгових 

довгострокових кредитів 

для здобуття вищої 

освіти та професійно-

технічної освіти для 

внутрішньо переміщених 

осіб, які мають 

потребу у цьому. 

 

UNHCR 4) запровадження Коментар  Не враховано.  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

механізму безоплатного 

забезпечення 

підручниками дітей з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб 

Безоплатне забезпечення 

чимось має базуватися на 

соціально-економічній 

потребі родини/учня, а не 

на приналежності його до 

числа ВПО 

На сьогодні зазначена 

норма 

розповсюджується на 

інших громадян, але 

не виокремлює 

внутрішньо 

переміщених осіб із їх 

числа. 

UNHCR 10. Сприяння здобуттю 

освіти дітьми з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб  

 

1) запровадження 

механізму безоплатного 

проживання дітей з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб в учнівських 

гуртожитках - для учнів 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

 

 

 

 

 

Коментар 

Це повинно базуватися на 

соціально-економічних 

потребах, а не на 

приналежності до ВПО. 

Не враховано. 

На сьогодні зазначена 

норма 

розповсюджується на 

інших громадян, але 

не виокремлює 

внутрішньо 

переміщених осіб із їх 

числа. 

 

UNHCR 2) забезпечення 

проживання дітей з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб, які є студентами 

вищих навчальних 

закладів, у студентських 

гуртожитках з пільговою 

оплатою у розмірі, 

визначеному вищим 

Коментар 

Це повинно базуватися на 

соціально-економічних 

потребах, а не на 

приналежності до ВПО 

Не враховано. 

На сьогодні зазначена 

норма 

розповсюджується на 

інших громадян, але 

не виокремлює 

внутрішньо 

переміщених осіб із їх 

числа. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

навчальним закладом в 

установленому 

законодавством порядку 

UNHCR 3) запровадження 

механізму безоплатного 

доступу дітей з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб до Інтернету, баз 

даних бібліотек у 

державних та 

комунальних закладах 

освіти 

Коментар 

Це повинно бути доступно 

всім, а якщо надається за 

оплату, то зняття оплати – 

виключно в залежності від 

соціально-економічних 

потреб. 

Не враховано. 

На сьогодні зазначена 

норма 

розповсюджується на 

інших громадян, але 

не виокремлює 

внутрішньо 

переміщених осіб із їх 

числа. 

 

UNHCR 4) розроблення та 

реалізація заходів щодо 

можливості внутрішньо 

переміщених осіб з 

інвалідністю отримувати 

освітні послуги з 

урахуванням їх права на 

інклюзивну освіту та 

особливих потреб 

Коментар 

Це загальний напрямок 

розвитку освітньої галузі, а 

не специфічно для ВПО. Це 

та сфера, де інтеграція має 

відбутися швидше, ніж в 

будь-яких інших сферах 

Не враховано. 

 

 

UNHCR 5) розроблення місцевих 

програм адаптаційного, 

соціокультурного, 

психологічного, 

правового, освітнього 

напрямів для внутрішньо 

переміщених осіб, у тому 

числі для осіб з 

інвалідністю з їх числа 

Коментар 

Це справа, де УВКБ ООН 

та міжнародні неурядові 

організації мають дуже 

великий досвід. 

Враховано. 

 

5) розроблення місцевих 

програм адаптаційного, 

соціокультурного, 

психологічного, 

правового, освітнього 

напрямів для внутрішньо 

переміщених осіб, у 

тому числі для осіб з 

інвалідністю з їх числа 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

Відповідальні виконавці  

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

Відповідальні виконавці  

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

громадські, міжнародні 

організації (за згодою) 

UNHCR 12. Запровадження 

механізму здобуття 

дистанційної освіти 

(дистанційного навчання) 

 

12. Запровадження механізму 

здобуття дистанційної освіти 

(дистанційного навчання) 

для осіб, які постійно 

проживають на тимчасово 

окупованих територіях 

Автономної республіки 

Крим, міста Севастополь, 

Донецької та Луганської 

областей. 

 

Коментар 

Оскільки це єдиний пункт, 

спрямований на освітню 

інтеграцію осіб, які 

проживають на тимчасово 

окупованих територіях, 

пропонуємо додати 

наступний пункт: 

- створення місць для 

тимчасового на період 

вступу безоплатного 

проживання абітурієнтів – 

вступників до ВНЗ та 

Враховано. 

 
 

4) створення місць для 

тимчасового на період 

вступу безоплатного 

проживання 

абітурієнтів-

вступників до ВНЗ та 

професійно-технічних 

закладів освіти, з числа 

осіб, які постійно 

проживають на 

тимчасово окупованих 

територіях;  

 

Відповідальні за 

виконання  

МОН 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

 

Строки виконання 

ІІ квартал 2018 р. 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

професійно-технічних 

закладів освіти – з числа 

осіб, які постійно 

проживають на тимчасово 

окупованих територіях (це 

можуть бути гуртожитки, 

готелі з оплатою з місцевих 

бюджетів, або приймаючі 

родини); 

- створення місць для 

тимчасового на період здачі 

зовнішнього незалежного 

оцінювання безоплатного 

проживання для осіб, які 

прибувають з тимчасово 

окупованих територій для 

участі у ЗНО. 

 

5) створення місць для 

тимчасового на період 

здачі зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

безоплатного 

проживання для осіб, 

які прибувають з 

тимчасово окупованих 

територій для участі у 

зовнішньому 

незалежному 

оцінюванні 

 

Відповідальні за 

виконання  

МОН 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

Строки виконання 

ІІ квартал 2018 р. 

UNHCR 13. Забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 

осіб на здобуття освіти  

 

1) забезпечення 

створення достатньої 

 

 

 

 

1) забезпечення створення 

достатньої кількості місць у 

Враховано.  

 

 

 

1) забезпечення 

створення достатньої 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

кількості місць у 

закладах дошкільної та 

загальної середньої 

освіти, з урахуванням 

збільшення внутрішньо 

переміщених осіб в 

приймаючих 

територіальних громадах 

закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти, з 

урахуванням кількості 

внутрішньо переміщених 

осіб в приймаючих 

територіальних громадах 

кількості місць у 

закладах дошкільної та 

загальної середньої 

освіти, з урахуванням 

кількості внутрішньо 

переміщених осіб в 

приймаючих 

територіальних громадах 

UNHCR 2) забезпечення здобуття 

внутрішньо 

переміщеними особами 

освіти за екстернатною 

формою навчання 

Коментар 

Цей загальний пункт 

повинен бути доступний 

усім громадянам України. 

Його не варто розробляти 

окремо виключно для ВПО. 

Враховано частково. 

 

2) забезпечення здобуття 

внутрішньо 

переміщеними особами, 

а також мешканців 

тимчасово окупованих 

територій освіти за 

екстернатною формою 

навчання 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

й» 

10. Сприяння здобуттю 

освіти дітьми з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

6. Запровадження механізму 

безоплатного проживання 

викладачів з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб в гуртожитках 

приймаючих громад 

 

Коментар  

Мається на увазі, що в 

Враховано. 

 
6) запровадження 

механізму безоплатного 

проживання викладачів 

з числа внутрішньо 

переміщених осіб в 

гуртожитках 

приймаючих громад.  

 

Відповідальні за 

виконання  

МОН 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

громадах, в яких вкрай не 

вистачає викладацького 

складу або він надто 

перевантажений, створити 

сприятливі умови та 

стимулювати  викладачів, 

які є ВПО і покинули свої 

місця, обирали 

територіальні громади, де 

вони вкрай потрібні. 

Безкоштовне проживання 

буде вагомим стимулом для 

цього. 

 

Строки виконання 

ІІ квартал 2018 р. 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

9. Підтримка 

територіальних громад в 

забезпеченні належних 

умов для здобуття 

дошкільної, загальної 

середньої та вищої освіти 

з урахуванням потреб 

самих територіальних 

громад та внутрішньо 

переміщених осіб 

 

2) надання психологічної 

підтримки та послуг 

мовних терапевтів для 

дітей із числа внутрішньо 

переміщених осіб, а 

також проведення 

 

 

 

Коментар  

Представники 

Департаменту охорони 

здоров’я зазначили, що 

психологи в школах та 

мовні терапевти не входять 

до їх коло повноважень. 

Внаслідок цього, їх можна 

зазначити в даному пункті, 

але не на перших позиціях 

Враховано. 

 

 

2) надання психологічної 

підтримки та послуг 

мовних терапевтів для 

дітей із числа 

внутрішньо переміщених 

осіб, а також проведення 

тренінгів для вчителів та 

соціальних працівників 

для роботи з вказаними 

дітьми 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

МОЗ 

МОН  

обласні, Київська міська 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

тренінгів для вчителів та 

соціальних працівників 

для роботи з вказаними 

дітьми 

 

Відповідальні за 

виконання  

МОЗ 

МОН  

Мінсоцполітики 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

державні адміністрації 

 

ГО Донбас 

СОС  

10. Сприяння здобуттю 

освіти дітьми з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб  

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

6) Приведення у 

відповідність Постанови 

Кабінету Міністрів України 

№ 975  від 26.11.2016 «Про 

надання державної цільової 

підтримки деяким 

категоріям громадян для 

здобуття професійно-

технічної та вищої освіти» 

до Закону України №425 

«Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо державної підтримки 

Враховано. 

 
 

 

 

 

 

6) Приведення у 

відповідність 

Постанови Кабінету 

Міністрів України № 

975  від 26.11.2016 «Про 

надання державної 

цільової підтримки 

деяким категоріям 

громадян для здобуття 

професійно-технічної 

та вищої освіти» до 

Закону України №425 

«Про внесення змін до 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

учасників бойових дій та 

їхніх дітей, дітей, один із 

батьків яких загинув у 

районі проведення 

антитерористичних 

операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів або під 

час масових акцій 

громадянського протесту, 

дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені 

особи, для здобуття 

професійно-технічної та 

вищої освіти» шляхом 

розширення державної 

підтримки внутрішньо 

переміщених осіб для 

здобуття освіти та 

забезпечення відповідного 

фінансування. 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за виконання 

МОН 

Мінекономрозвитку 

деяких законів України 

щодо державної 

підтримки учасників 

бойових дій та їхніх 

дітей, дітей, один із 

батьків яких загинув у 

районі проведення 

антитерористичних 

операцій, бойових дій 

чи збройних конфліктів 

або під час масових 

акцій громадянського 

протесту, дітей, 

зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені 

особи, для здобуття 

професійно-технічної 

та вищої освіти» 

шляхом розширення 

державної підтримки 

внутрішньо 

переміщених осіб для 

здобуття освіти та 

забезпечення 

відповідного 

фінансування. 

 

Відповідальні за 

виконання 

МОН 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Мінфін 

Мінсоцполітики  

 

Строки виконання  

ІІI квартали 2018 року 

 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Мінсоцполітики  

 

Строки виконання  

ІІI квартали 2018 року 

 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

10. Сприяння здобуттю 

освіти дітьми з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб  

 

5) розроблення місцевих 

програм адаптаційного, 

соціокультурного, 

психологічного, 

правового, освітнього 

напрямів для внутрішньо 

переміщених осіб, у тому 

числі для осіб з 

інвалідністю з їх числа 

 

 

 

 

 

Коментар 

Представники 

Департаменту освіти, науки 

та молоді зазначили, що 

вказаний пункт суперечить 

програмі створення 

регіональних програм. 

Внаслідок цього, доцільно 

не створювати програму, а 

доповнити окремим 

розділом. 

Не враховано. 

 

 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 10  

 

Норма відсутня  

 

6) створення 

загальноосвітнього 

навчального закладу або 

мережі для обдарованих 

дітей з тимчасово 

непідконтрольних районів 

Не враховано. 

Вказана норма не 

корелюється зі 

стратегічними цілями 

Стратегії інтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Донецької та Луганської 

областей і Автономної 

Республіки Крим. 

 

Відповідальні за виконання  

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

Строки виконання  

протягом 2018-2020 р. 

впровадження 

довгострокових 

рішень щодо 

внутрішнього 

переміщення на 

період до 2020 року 

 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 12: 

1) створення он-лайн 

бібліотек і освітніх 

порталів для 

дистанційного навчання 

та підготовки для вступу 

до вищих або 

професійно-технічних 

закладів освіти дітей, які 

проживають на 

тимчасово окупованих 

територіях 

 

Коментар 

Для мешканців окупованих 

території є проблеми з 

реєстрацією на зазначених 

ресурсах (останні не 

бажають залишати 

відомостей про себе). 

Внаслідок цього, вказані 

ресурси повинні бути без 

реєстрації, або передбачити 

механізм з внесенням 

мінімальних даних про 

особу. 

Враховано. 

Коментар буде взято 

до уваги під час 

виконання заходу 

 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 12: 

 

2) розроблення та 

впровадження програми 

підготовки вчителів для 

участі у дистанційній 

 

 

Коментар 

Відповідно до Закону 

України «Про освіту» є 

типові дистанційні 

Не враховано. 

 
 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

освіті програми МОН. Тому їх 

розробка окремо не треба. В 

разі потреби, можна 

передбачити зміни до них. 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 13: 

 

2) забезпечення здобуття 

внутрішньо 

переміщеними особами 

освіти за екстернатною 

формою навчання 

 

 

2) забезпечення здобуття 

внутрішньо переміщеними 

особами освіти за 

екстернатною формою 

навчання, а також 

мешканців тимчасового не 

підконтрольних районів 

Донецької та Луганської 

областей і окупованого 

Криму. 

Враховано.  

 

2) забезпечення здобуття 

внутрішньо 

переміщеними особами, 

а також мешканців 

тимчасово окупованих 

територій освіти за 

екстернатною формою 

навчання 

ГО "Театр 

для 

діалогу" 

До розділу право на 

освіту Право на освіту 

 

Норма відсутня  

 

 

 

Збільшити кількість 

чоловіків і жінок та 

державних службовців у 

сфері освіти, щоб 

забезпечити рівноправний 

доступ усіх переміщених 

чоловіків, жінок, хлопців та 

дівчат до всіх рівнів освіти; 

Враховано. 

 

13. Забезпечення прав 

внутрішньо переміщених 

осіб на здобуття освіти 

… 

1) забезпечення 

створення достатньої 

кількості місць у 

закладах дошкільної та 

загальної середньої 

освіти, з урахуванням 

збільшення внутрішньо 

переміщених осіб в 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

приймаючих 

територіальних громадах 

Українськ

а 

гельсінськ

а спілка з 

прав 

людини  

10. Сприяння здобуттю 

освіти дітьми з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

Внесення змін та 

приведення Порядку 

надання державної цільової 

підтримки деяким 

категоріям громадян для 

здобуваття професійно-

технічного та вищої освіти 

, затвердженого 

Постановою КМУ від 23 

листопада 2016 р № 975 в 

частині надання 

безоплатного гуртожитку 

учням професійно-

технічних навчальних 

закладів, студентів вищих 

навчальних закладів, 

курсантів невійськових 

вищих навчальних закладів 

у відповідність до ст.44 ЗУ 

“Про вищу освіту”, ст.44-1 

ЗУ “Про професійно-

технічну освіту з метою 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) внесення змін та 

приведення Порядку 

надання державної 

цільової підтримки 

деяким категоріям 

громадян для здобуття 

професійно-технічного 

та вищої освіти, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

23 листопада 2016 р  

№ 975, в частині 

надання безоплатного 

гуртожитку учням 

професійно-технічних 

навчальних закладів, 

студентів вищих 

навчальних закладів, 

курсантів невійськових 

вищих навчальних 

закладів у відповідності 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

усунення дискримінаційних 

норм права щодо ВПО”  

 

Відповідальні за виконання 

МОН, 

Мінсоцполітики, 

МТОТ 

 

Обґрунтування: 

Пунктом 10 Плану 

Стратегії одним із 

необхідних заходів 

визначено «забезпечення 

проживання дітей з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб, які є студентами 

вищих навчальних 

закладів, у студентських 

гуртожитках з пільговою 

оплатою у розмірі, 

визначеному вищим 

навчальним закладом в 

установленому 

законодавством порядку». 

В той же час 14.05.2015 р. 

парламентом прийнято 

Закон України «Про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

державної підтримки 

до статті 44 Закону 

України “Про вищу 

освіту”, статті 44-1 

Закону України “Про 

професійно-технічну 

освіту”, з метою 

усунення 

дискримінаційних норм 

права щодо внутрішньо 

переміщених осіб”  

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

учасників бойових дій та 

їхніх дітей, дітей, один із 

батьків яких загинув у 

районі проведення 

антитерористичних 

операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів або 

під час масових акцій 

громадянського протесту, 

дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені 

особи, для здобуття 

професійно-технічної та 

вищої освіти» № 425-VIII 

(Закон № 425-VIII), яким 

внесені зміни до Закону 

України «Про охорону 

дитинства». Закону 

України «Про 

професіонально - технічну 

освіту» та Закону України 

«Про вищу освіту», а також 

встановлено, що держава 

забезпечує дітям- 

переселенцям державну 

цільову підтримку для 

здобуття професійно-

технічної та вищої освіти в 

державних та комунальних 

навчальних закладах у 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

вигляді, серед іншого 

безоплатного проживання в 

гуртожитку. 

Порядок та умови надання 

державної цільової 

підтримки для здобуття 

вищої освіти, зазначеним у 

даній статті категоріям 

громадян, було 

затверджено Постановою 

КМУ № 975 від 23.11.2016 

р. 

Згідно з абз. 5 п.п. 4 п. 4 

Порядку встановлено, що 

державна цільова 

підтримка надається дітям, 

зареєстрованим як 

внутрішньо переміщеним 

особам, зокрема, у вигляді 

безоплатного проживання в 

учнівських гуртожитках — 

для учнів професійно-

технічних навчальних 

закладів, проживання у 

студентських гуртожитках 

з пільговою оплатою у 

розмірі, визначеному 

вищим навчальним 

закладом в установленому 

законодавством порядку, — 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

для студентів вищих 

навчальних закладів, 

курсантів невійськових 

вищих навчальних 

закладів за умови, що 

зазначені у цьому абзаці 

особи не отримують 

допомогу відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

01.10.2014 р. № 505 “Про 

надання щомісячної 

адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним 

особам для покриття 

витрат на проживання, в 

тому числі на оплату 

житлово-комунальних 

послуг”. 

Таким чином, Порядок 

встановлює пільгові умови 

проживання в гуртожитку 

лише для тих студентів з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб, які не 

отримують допомогу 

відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 01.10.2014 р. №505 “Про 

надання щомісячної 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним 

особам для покриття 

витрат на проживання, в 

тому числі на оплату 

житлово-комунальних 

послуг”. 

Однак, важливо розуміти, 

що переважна більшість 

студентів з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб є отримувачами цієї 

адресної допомоги, яка 

покликана компенсувати 

втрати, які понесли майже 

всі родини, що мешкали та 

мешкають на тимчасово 

окупованій території. 

При цьому, жодних 

обмежень щодо інших 

категорій, які є 

отримувачами державної 

цільової підтримки (у тому 

числі діти учасників 

бойових дій) не 

встановлено. 

Порядок № 975 від 

23.11.2016 р. фактично 

ставить студента - ВПО 

перед вибором - 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

отримувати державну 

фінансову допомогу або 

пільги на проживання в 

гуртожитку. 

До того ж, розмір пільги 

кожен вищий навчальний 

заклад встановлює 

самостійно, проживання в 

гуртожитку може бути 

повністю або частково 

безоплатним. Враховуючи 

той факт, що місячна 

вартість проживання в 

гуртожитку в усіх вишах 

України складає кількасот 

гривень (здебільшого від 

трьохсот до вісімсот 

гривень), така норма 

Порядку зводить нанівець 

первісну мету Закону № 

425, яка полягає в 

посиленні державних 

гарантій здобуття освіти 

студентам ВПО. 

Таким чином внесення змін 

до Порядку необхідні для 

усунення дискримінаційних 

норм щодо ВПО, які є 

студентами ВНЗ. 

На наш погляд Кабінет 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Міністрів України мав би 

затвердити цей Порядок з 

обов’язковим та 

безумовним наданням 

безоплатного місця в 

гуртожитку для всіх дітей 

ВПО, у тому числі 

студентів ВНЗ та учнів 

ПТНЗ. 

Переконані, що надання 

безоплатного гуртожитку 

студентам ВПО - це 

важливий крок не лише в 

сфері інтеграції ВПО, айв 

питанні деокупації 

окупованих територій. 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції 

9. Підтримка 

територіальних громад в 

забезпеченні належних 

умов для здобуття 

дошкільної, загальної 

середньої та вищої освіти 

з урахуванням потреб 

самих територіальних 

громад та внутрішньо 

переміщених осіб 

 

3) впровадження, в 

установленому 

законодавством порядку, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) впровадження, в 

установленому 

законодавством порядку, 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) впровадження, в 

установленому 

законодавством порядку, 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

пільгових 

довгострокових кредитів 

для здобуття вищої 

освіти та професійно-

технічної освіти для 

внутрішньо переміщених 

осіб 

пільгових довгострокових 

кредитів для здобуття вищої 

освіти та професійно-

технічної освіти для 

внутрішньо переміщених 

осіб (з врахуванням 

гендерної складової) 

пільгових 

довгострокових кредитів 

для здобуття вищої 

освіти та професійно-

технічної освіти для 

внутрішньо переміщених 

осіб які мають потребу 

у цьому (з врахуванням 

гендерної складової). 

 

Право на медичне обслуговування 

UN Women Норма відсутня 

 

Збільшити кількість лікарів 

та медичного персоналу для 

забезпечення того, щоб всі 

ВПО мали доступ до якісних 

медичних послуг, що 

задовольняють їхні потреби 

та стан здоров’я, приділяючи 

увагу вразливим групам 

(інваліди, люди, які живуть з 

ВІЛ, одинокі матері) та 

забезпечити збір і аналіз 

даних пацієнтів з розбивкою 

за віком та статтю 

Не враховано. 

Вказана норма не 

корелюється зі 

стратегічними цілями 

Стратегії інтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

впровадження 

довгострокових 

рішень щодо 

внутрішнього 

переміщення на 

період до 2020 року 

Збільшити кількість 

лікарів та медичного 

персоналу у 

пропорційній 

відповідності до 

кількості ВПО у 

приймаючих громадах, 

щоб всі ВПО мали 

доступ до якісних 

медичних послуг, що 

задовольняють їхні 

потреби та стан 

здоров’я, приділяючи 

увагу вразливим групам 

(інваліди, люди, які 

живуть з ВІЛ, одинокі 

матері) та забезпечити 

збір і аналіз даних 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

пацієнтів з розбивкою за 

віком та статтю 

UN Women Норма відсутня 

 

Розробити механізм 

поновлення втрачених 

документів, що 

підтверджують права на 

пільги в охороні здоров'я та 

спеціальне медичне 

забезпечення; 

Враховано. 

 

14. Створення дієвих 

механізмів для 

забезпечення належного 

обслуговування 

внутрішньо переміщених 

осіб у закладах охорони 

здоров’я без обмежень 

порівняно з іншими 

особами 

 

… 

1) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

спрощеного механізму 

відновлення документів 

внутрішньо переміщених 

осіб, що засвідчують 

наявність певного 

статусу та пільг у сфері 

охорони здоров’я 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UN Women Норма відсутня 

 

Забезпечити надання 

медичних субвенцій у 

регіони, де спостерігається 

високий відсоток 

вимушених переселенців, 

беручи до уваги особливі 

потреби та стан здоров'я 

переміщених чоловіків та 

жінок; 

Враховано. 

 

14. Створення дієвих 

механізмів для 

забезпечення належного 

обслуговування 

внутрішньо переміщених 

осіб у закладах охорони 

здоров’я без обмежень 

порівняно з іншими 

особами 

 

… 

 

2) впровадження 

механізму врахування 

обсягів медичної 

субвенції відповідно до 

кількості внутрішньо 

переміщених осіб з 

тимчасово окупованих 

територій 

UN Women Норма відсутня 

 

Відкрити бізнес-інкубатори 

та запровадити спеціальні 

податкові канікули чи 

податкові пільги для 

підприємств, які 

зосереджують увагу на 

наданні медичних та 

психологічних послуг для 

вимушених переселенців та 

Враховано. 7. Створення нових 

робочих місць 

 

… 

 

2) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

приймаючих громад у 

східному регіоні України, 

що постраждали від 

конфлікту, з урахуванням 

різних потреб в охороні 

здоров'я чоловіків і жінок, 

хлопчиків та дівчат; 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства щодо 

запровадження 

податкових пільг 

(податкових канікул) для 

суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, що 

відновлюються або 

створюються 

внутрішньо 

переміщеними особами 

 

UN Women Норма відсутня 

 

Підсилити можливості 

медичних закладів, в тому 

числі в сільській місцевості, 

забезпечити їх доступність 

та задоволення особливих 

потреб усіх переміщених 

чоловіків, жінок, хлопчиків 

та дівчат, включаючи 

інвалідів та ромів; 

Враховано.  

 

14. Створення дієвих 

механізмів для 

забезпечення належного 

обслуговування 

внутрішньо переміщених 

осіб у закладах охорони 

здоров’я без обмежень 

порівняно з іншими 

особами 

… 

4) забезпечення 

доступності медичних 

послуг для внутрішньо 

переміщених осіб, у 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа  

UN Women Норма відсутня 

 

Забезпечити, щоб державні 

установи (центри соціальної 

допомоги, навчальні 

заклади, медичні установи 

тощо) мали достатньо 

кваліфікованих психологів 

для роботи з чоловіками та 

жінками, хлопчиками та 

дівчатами, з метою 

вирішення різних потреб 

ВПО, які мають 

психологічну травму та 

ПТСР, викликаний через 

збройний конфлікт; 

Враховано.  

 

14. Створення дієвих 

механізмів для 

забезпечення належного 

обслуговування 

внутрішньо переміщених 

осіб у закладах охорони 

здоров’я без обмежень 

порівняно з іншими 

особами 

… 

4) забезпечення 

доступності медичних 

послуг для внутрішньо 

переміщених осіб, у 

тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа 

UN Women Норма відсутня 

 

Залучати громадські 

організації, зокрема жіночі 

громадські організації, до 

надання психосоціальних 

послуг на державній основі; 

Враховано. 

 

3) розроблення та 

запровадження 

механізму комплексного 

медичного забезпечення 

та доступу до послуг у 

сфері психологічного 

здоров’я та 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

психосоціальної 

підтримки внутрішньо 

переміщених осіб  

Відповідальні за 

виконання  

МОЗ 

Мінсоцполітики 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації. 

Міжнародні, громадські 

організації (за згодою) 

UN Women Норма відсутня 

 

Провести інформаційно-

просвітницьку кампанію 

щодо психологічної травми, 

викликаної збройним 

конфліктом, із переліком 

постачальників послуг у 

відповідних регіонах 

(друковані засоби масової 

інформації, телевізійні та 

радіо оголошення, буклети 

тощо), які будуть 

спрямовані на різні 

аудиторії ВПО; 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання. 

Аналогічний пункт 

закріплений в  

Національному плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2020 

року, затвердженому 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 

2016 р. № 113-р. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UN Women Норма відсутня 

 

Проводити постійну освіту 

соціальних працівників з 

метою підтримки жінок-

ВПО у реінтеграції в 

приймаючі громади з 

особливим акцентом на 

потребах жінок з вразливих 

груп, підвищення рівня 

поінформованості про 

міжнародні документи, 

ратифіковані Україною, такі 

як CEDAW та її Генеральна 

рекомендації № 30, 

Резолюція 1325 Ради 

Безпеки ООН «Жінки, Мир, 

Безпека». 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання. 

Аналогічний пункт 

закріплений в  

Національному плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2020 

року, затвердженому 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 

2016 р. № 113-р. 

(завдання 4 

“Організація фахової 

підготовки кадрів ” 

завдання 4-6) 

 

UN Women Норма відсутня 

 

Внести необхідні зміни до 

законодавства з наданням 

визначення ґендерно-

обумовленого насильства та 

ефективного механізму його 

запобігання та ліквідації; 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання.  

Аналогічний пункт 

закріплений в  

Національному плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2020 

року, затвердженому 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 

2016 р. № 113-р 

(завдання 7 захід 1) 

UN Women Норма відсутня 

 

Створити механізм і 

систему перенаправлення 

для тих, хто пережив 

ґендерно- обумовлене 

насильство; 

Не враховано.  
Зазначена норма не 

містить конкретних 

пропозицій та 

зауважень 

 

UN Women Норма відсутня 

 

Забезпечити, щоб державні 

установи (центри соціальної 

допомоги, медичні 

установи, міліція) мали 

достатньо кваліфікованих 

фахівців для вирішення 

випадків насильства за 

ознакою статі та передачі 

справ про ВПЛ відповідним 

установам (громадським 

організаціям, неурядовим 

організаціям), які 

задовольняють потреби 

потерпілих від торгівлі 

людьми; 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання.  

  

Аналогічний пункт 

закріплений в  

Національному плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2020 

року, затвердженому 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

України від 24 лютого 

2016 р. № 113-р 

(завдання 4 захід 2) 

UN Women Норма відсутня 

 

Створити центри надання 

різних видів допомоги 

(юридичних, психологічних, 

медичних) для тих, 

потерпілих від насильства, з 

урахуванням особливих 

потреб потерпілих чоловіків 

та жінок, хлопчиків та 

дівчат; Забезпечити, щоб всі 

жінки-вигодонабувачі, що 

стали жертвами ґендерно 

обумовленого насильства, 

включаючи жінок із 

вразливих груп, мають 

доступ до притулків. 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання.  

 

Аналогічні пункти 

закріплений в  

Національному плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2020 

року, затвердженому 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 

2016 р. № 113-р 

(завдання 9 захід 3-6) 

 

UN Women Норма відсутня 

 

Залучити громадські 

організації, зокрема жіночі 

громадські організації, до 

надання різних видів 

допомоги (юридичних, 

психологічних, медичних) 

для потерпілих від 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання.  

 

Аналогічний пункт 

закріплений в  

Національному плану 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

насильства, - чоловіків та 

жінок, хлопчиків та дівчат - 

на державній основі; 

Прийняти Закон про 

надання соціальних послуг 

ОГС з особливим акцентом 

на підтримку жінок, що 

стали жертвами ґендерно 

обумовленого насильства. 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2020 

року, затвердженому 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 

2016 р. № 113-р 

UN Women Норма відсутня 

 

Провести інформаційно-

просвітницьку кампанію з 

питань ґендерно-

обумовленого  насильства 

(друковані засоби масової 

інформації, телевізійні та 

радіо повідомлення, буклети 

тощо) з інформацією про 

установи, що надають 

підтримку потерпілим 

особам; 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання.  

 

Аналогічний пункт 

закріплений в  

Національному плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2020 

року, затвердженому 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 

2016 р. № 113-р 

(завдання 7 захід 3) 

обгрунтування може 

бути таким щоб не 

дублювати заходи у двох 

різни національних 

планах заходів 

пропонуємо цей пункт 

включити до НПД 1325 

так як МТОТ розробив 

та подав пропозиції на 

залучення залучення 

МТОТ в якості 

співвиконавця 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UNHCR 14. Створення дієвих 

механізмів для 

забезпечення належного 

обслуговування 

внутрішньо переміщених 

осіб у закладах охорони 

здоров’я без обмежень 

порівняно з іншими 

особами 

 

1) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

спрощеного механізму 

відновлення документів 

внутрішньо переміщених 

осіб, що засвідчують 

наявність певного 

статусу та пільг у сфері 

охорони здоров’я 

 

 

3) розроблення та 

запровадження механізму 

комплексного медичного 

забезпечення та доступу 

до послуг у сфері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

запровадження спрощеного 

механізму відновлення 

документів внутрішньо 

переміщених осіб, що 

засвідчують наявність 

певного статусу та пільг у 

сфері охорони здоров’я 

 

 

 

 

3) розробка та 

запровадження механізму 

комплексного медичного 

забезпечення та доступу до 

послуг у сфері 

Враховано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

спрощеного механізму 

відновлення документів 

внутрішньо переміщених 

осіб, що засвідчують 

наявність певного 

статусу та пільг у сфері 

охорони здоров’я 

 

 

3) розробка та подання 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

нормативно-правового 

акта щодо 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

психологічного здоров’я 

та психосоціальної 

підтримки внутрішньо 

переміщених осіб 

психологічного здоров’я та 

психосоціальної підтримки 

внутрішньо переміщених 

осіб, які потребують такої 

підтримки 

запровадження 

спрощеного механізму 

відновлення документів 

внутрішньо переміщених 

осіб, що засвідчують 

наявність певного 

статусу та пільг у сфері 

охорони здоров’я, які 

потребують такої 

підтримки 

UNHCR 4) забезпечення 

доступності медичних 

послуг для внутрішньо 

переміщених осіб, у тому 

числі осіб з інвалідністю 

з їх числа 

4) забезпечення доступності 

медичних послуг для 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа на 

загальних підставах із 

іншими громадянами 

України і без необхідності 

реєструватися в якості 

ВПО 

  

UNHCR 15. Подолання бар’єрів у 

доступі внутрішньо 

переміщених осіб до 

медичного 

обслуговування 

 

2) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту Закону про 

 

 

 

 

 

 

2) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту Закону про внесення 

змін до Закону України «Про 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

2) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту Закону про 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

внесення змін до Закону 

України «Про охорону 

дитинства» в частині 

надання дітям з числа 

внутрішньо переміщених 

від 4 до 18 років осіб 

ліків за рецептом лікаря 

за пільгою 50%  

охорону дитинства» в частині 

надання дітям з числа 

внутрішньо переміщених до 

18 років осіб ліків за 

рецептом лікаря за пільгою 

50%  

 

Коментар 

Пропонуємо не робити цю 

норму такою, що 

розповсюджується на всіх 

ВПО, а тільки тих, хто має 

особливі медичні стани, 

інвалідність або 

підтверджені соціально-

економічні потреби 

(неможливість купівлі за 

повну вартість) 

внесення змін до Закону 

України «Про охорону 

дитинства» в частині 

надання дітям з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб вразливих груп 

населення від 4 до 18 

років, ліків за рецептом 

лікаря за пільгою 50% 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

14. Створення дієвих 

механізмів для 

забезпечення належного 

обслуговування 

внутрішньо переміщених 

осіб у закладах охорони 

здоров’я без обмежень 

порівняно з іншими 

особами  

1) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар  

Зі слів учасників тут 

скоріш всього мається на 

Враховано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

запровадження 

спрощеного механізму 

відновлення документів 

внутрішньо переміщених 

осіб, що засвідчують 

наявність певного 

статусу та пільг у сфері 

охорони здоров’я 

 

 

Відповідальні за  

виконання  

 

МОЗ 

Мінсоцполітики 

Мін’юст 

увазі медично-соціальні 

експертні комісії. Однак, 

вже є розроблений проект 

рішення про передачу 

повноважень щодо МСЕК 

від МОЗ до 

Мінсоцполітики. Внаслідок 

цього, слід відстежувати 

вказане рішення з метою 

визначення 

відповідального за 

вказаний пункт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за  

виконання  

 

Мінсоцполітики 

МОЗ 

Мін’юст 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 14  

 

3) розроблення та 

запровадження механізму 

комплексного медичного 

забезпечення та доступу 

до послуг у сфері 

психологічного здоров’я 

та психосоціальної 

підтримки внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

3) розроблення та 

запровадження механізму 

комплексного медичного 

забезпечення та доступу до 

послуг у сфері 

психологічного здоров’я та 

психосоціальної підтримки 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Враховано.  

 

3) розроблення та 

запровадження 

механізму комплексного 

медичного забезпечення 

та доступу до послуг у 

сфері психологічного 

здоров’я та 

психосоціальної 

підтримки внутрішньо 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

Відповідальні за  

виконання  

МОЗ 

Мінсоцполітики 

 

Відповідальні за  виконання  

МОЗ 

Мінсоцполітики 

МОН 

переміщених осіб 

 

Відповідальні за  

виконання  

МОЗ 

Мінсоцполітики 

МОН 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

15. Подолання бар’єрів у 

доступі внутрішньо 

переміщених осіб до 

медичного 

обслуговування 

 

1) розроблення та 

запровадження дієвих 

механізмів для 

забезпечення належного 

обслуговування 

внутрішньо переміщених 

осіб у закладах охорони 

здоров’я без обмежень 

порівняно з іншими 

особами 

 

 

 

 

 

Коментар  

Учасники обговорення, у 

т.ч. представники 

громадських організацій, 

які працюють з ВПО, 

зазначили, що їм не відомо 

про вказані обмеження. 

Тому доцільно вивчити 

ситуацію із зазначеного 

питання для подальшого 

запровадження дієвих 

механізмів. 

Враховано 

Взято до уваги. 

 

ГО "Театр 

для 

діалогу" 

До розділу Право на 

медичне 

обслуговування 

 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

Ратифікувати конвенцію 

Не враховано.  

Відповідно до частини 

першої статті 192 

Закону України «Про 

Регламент Верховної 

Ради України», 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Ради Європи про 

запобігання насильства 

щодо жінок та домашнього 

насильства та боротьбу з 

цими явищами 

(Стамбульську конвенцію), 

задля забезпечення 

системної підтримки 

жертвам домашнього 

насильства та його 

профілактиці. 1325 

Верховна Рада надає 

законом згоду на 

обов'язковість 

міжнародних 

договорів України 

(ратифікація, 

затвердження, 

прийняття, 

приєднання) та 

здійснює денонсацію 

міжнародних 

договорів України 

відповідно до 

Конституції України, 

Закону України "Про 

міжнародні договори 

України", Віденської 

конвенції про право 

міжнародних 

договорів від 23 

травня 1969 року та 

цього Регламенту. 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

14. Створення дієвих 

механізмів для 

забезпечення належного 

обслуговування 

внутрішньо переміщених 

осіб у закладах охорони 

здоров’я без обмежень 

порівняно з іншими 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано.  

Зазначена норма не 

містить 

дискримінаційних 

норм за ознакою статі 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

інтеграції особами 

 

3) розроблення та 

запровадження механізму 

комплексного медичного 

забезпечення та доступу 

до послуг у сфері 

психологічного здоров’я 

та психосоціальної 

підтримки внутрішньо 

переміщених осіб  

 

 

3) розроблення та 

запровадження механізму 

комплексного медичного 

забезпечення та доступу до 

послуг у сфері 

психологічного здоров’я та 

психосоціальної підтримки 

внутрішньо переміщених 

осіб (з врахуванням 

гендерної складової) 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції 

14. Створення дієвих 

механізмів для 

забезпечення належного 

обслуговування 

внутрішньо переміщених 

осіб у закладах охорони 

здоров’я без обмежень 

порівняно з іншими 

особами 

 

4) забезпечення 

доступності медичних 

послуг для внутрішньо 

переміщених осіб, у тому 

числі осіб з інвалідністю 

з їх числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) забезпечення доступності 

медичних послуг для 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа та 

тих, хто проживає в 

сільській місцевості 

Враховано. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) забезпечення 

доступності медичних 

послуг для внутрішньо 

переміщених осіб, у 

тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа 

та тих, хто проживає в 

сільській місцевості 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Створення мережі центрів психологічної та соціальної допомоги для мешканців територіальних громад та ВПО 

UN Women Норма відсутня Створити центри надання 

психологічної та 

психосоціальної допомоги 

вимушеним переселенцям з 

урахуванням особливих 

потреб чоловіків і жінок, 

хлопців та дівчат, а також 

надавати психологічну та 

психосоціальну допомогу 

жінкам і чоловікам 

військовослужбовцям, з 

урахуванням особливості їх 

потреб, зокрема і 

військовослужбовцям, 

демобілізованим з зони АТО 

та їх сімей; 

Не враховано.  

Державна цільова 

програма  

відновлення та 

розбудови миру в 

східних регіонах 

України, затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

13 грудня 2017 р.  

№ 1071 передбачає 

аналогічний захід 

 

UN Women Норма відсутня Залучати громадські 

організації, зокрема жіночі 

громадські організації, до 

надання психосоціальних 

послуг на державній основі; 

Не враховано.  

Зазначена норма не 

містить конкретних 

пропозицій та 

зауважень 

 

 

 

Підтримка приймаючих територіальних громад в процесі інтеграції ВПО 

UN Women Норма відсутня Підвищити соціальну 

єдність між вимушеними 

переселенцями та 

Не враховано.  

Державна цільова 

програма  

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

приймаючою громадою 

шляхом залучення 

більшості внутрішніх 

переселенців, зокрема жінок 

та жінок із вразливих груп, 

до процесів прийняття 

рішень та миротворення; 

відновлення та 

розбудови миру в 

східних регіонах 

України, затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

13 грудня 2017 р.  

№ 1071 передбачає 

аналогічний захід 

UN Women Норма відсутня Внести необхідні зміни до 

законодавства (Закон про 

реєстр виборців), щоб 

включити ВПО в базу даних 

(реєстри) приймаючих 

громад (з розбивкою за 

статтю та віковими даними) 

та гарантувати їхнє право 

голосу для забезпечення їх 

участі у справах 

приймаючої громади; 

Враховано. 

 

16. Запровадження 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

… 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства щодо 

включення внутрішньо 

переміщених осіб до 

реєстрів територіальних 

громад їх постійного 

фактичного проживання, 

без дискримінації 

порівняно з іншими 

особами 

UN Women Норма відсутня Залучати вимушених 

переселенців, зокрема жінок 

та жінок із вразливих груп, 

для участі у розробці 

місцевих програм та планів, 

де будуть враховані потреби 

переміщених чоловіків та 

жінок, хлопчиків та дівчат; 

Враховано. 

 

20. Розроблення 

консультативних 

механізмів з метою 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

процесу прийняття 

рішень місцевими 

органами виконавчої 

влади та органами 

місцевого 

самоврядування, 

налагодження діалогу між 

ними та внутрішньо 

переміщеними особами, а 

також між місцевим 

населенням та 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

внутрішньо 

переміщеними особами 

… 

1) забезпечення 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 

питань місцевого 

значення 

UN Women Норма відсутня Залучати вимушених 

переселенців, зокрема 

жінок, разом із приймаючою 

громадою, включаючи 

жіночі групи, для 

проведення ґендерного 

аналізу бюджетів 

приймаючих громад; 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить конкретних 

пропозицій та 

зауважень 

 

 

UN Women До 1,2,3 з 17 пункту 

Розроблення критеріїв 

оцінки інтеграції ВПО до 

приймаючих 

територіальних громад 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити регулярний 

моніторинг та оцінку рівня 

Враховано. 

 

16. Запровадження 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

інтеграції вимушених 

переселенців в приймаючі 

громади шляхом проведення 

опитувань громадської думки 

та проведення регулярних 

досліджень, включаючи 

ґендерний аналіз, щодо 

соціальної та економічної 

вразливості, політичної 

стабільності та соціальної 

єдності, для забезпечення 

того, щоб різні потреби ВПО 

були забезпечені; 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

… 

2) проведення 

моніторингу стану 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб в 

приймаючі територіальні 

громади та оцінки їх 

потреб, включаючи 

гендерний аналіз з 

розбивкою за віком та 

статтю з метою 

забезпечення 

врегулювання питань 

соціальної та економічної 

вразливості, соціальної 

єдності 

UN Women Норма відсутня Забезпечити розподіл 

державних ресурсів для 

приймаючих громад з 

Враховано. 

 

18. Надання підтримки з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

високим відстоком ВПО з 

урахуванням кількості, статі 

та потреб внутрішньо 

переміщених осіб, які 

проживають у приймаючих 

громадах; 

приймаючих 

територіальних громад, 

враховуючи реальну 

кількість та потреби 

внутрішньо переміщених 

осіб, які проживають в 

цих територіальних 

громадах 

… 

розроблення та подання 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

нормативно-правового 

акта щодо вдосконалення 

механізму визначення 

обсягів базової та 

реверсної дотацій з метою 

врахування взаємних 

потреб приймаючих 

територіальних громад та 

внутрішньо переміщених 

осіб 

UN Women Норма відсутня На підставі оцінки провести 

необхідні тренінги для 

приймаючої спільноти та 

вимушених переселенців з 

Враховано. 

 

20. Розроблення 

консультативних 

механізмів з метою 

залучення внутрішньо 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

планування та формування 

бюджету для забезпечення 

підтримки участі 

вимушених переселенців у 

розробці процесу місцевого 

планування та 

бюджетування; 

переміщених осіб до 

процесу прийняття 

рішень місцевими 

органами виконавчої 

влади та органами 

місцевого 

самоврядування, 

налагодження діалогу між 

ними та внутрішньо 

переміщеними особами, а 

також між місцевим 

населенням та 

внутрішньо 

переміщеними особами 

… 

1) забезпечення 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 

питань місцевого 

значення 

UN Women Норма відсутня Підвищити міжгалузеву 

взаємодію (охорону 

здоров'я, психологічну і 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

соціальну підтримку, захист 

громадськості, правову 

допомогу) та посилити 

спроможність та 

координацію дій щодо 

ґендерно обумовленого та 

інших форм насильства, 

виходячи з потреб жінок та 

чоловіків, хлопців та дівчат; 

Державна цільова 

програма  

відновлення та 

розбудови миру в 

східних регіонах 

України, затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

13 грудня 2017 р.  

№ 1071 передбачає 

аналогічний захід 

UN Women Норма відсутня Створювати місця для 

проведення регулярних 

громадських заходів для 

ВПО та приймаючих громад 

та заходів, як-от форуми, 

театральні вистави, 

громадські консультації, для 

обговорення та спільних 

пропозицій планів або 

програм, особливо для 

вимушених переселенців та 

приймаючих громад, 

включаючи дітей; сприяти 

соціальній єдності між ВПО 

та приймачими громадами; 

Враховано. 

 

21. Формування і 

розвиток єдиного 

культурного простору 

України 

… 

2) здійснення заходів, 

що сприятимуть 

проведенню 

приймаючими 

територіальними 

громадами культурно-

просвітницьких заходів, 

професійних обмінів, 

налагодження співпраці 

між творчими 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

колективами України, в 

тому числі з 

впровадження та 

координації спільних 

проектів у сфері 

культури 

UN Women Норма відсутня Організовувати програми 

обміну / навчальних поїздок 

для представників 

приймаючих громад та 

вимушених переселенців 

(ґендерно збалансованих 

груп), щоб дізнатися про 

належну практику щодо 

примирення, мирного 

діалогу та консультацій, 

толерантності та 

недискримінації в Україні та 

за її межами; 

Враховано. 

Пунктом 2 розділу 21 

передбачено 

здійснення заходів, 

що сприятимуть 

проведенню 

приймаючими 

територіальними 

громадами культурно-

просвітницьких 

заходів, професійних 

обмінів, налагодження 

співпраці між 

творчими 

колективами України, 

в тому числі з 

впровадження та 

координації спільних 

проектів у сфері 

культури 

21. Формування і 

розвиток єдиного 

культурного простору 

України 

… 

2) здійснення заходів, 

що сприятимуть 

проведенню 

приймаючими 

територіальними 

громадами культурно-

просвітницьких заходів, 

професійних обмінів, 

налагодження співпраці 

між творчими 

колективами України, в 

тому числі з 

впровадження та 

координації спільних 

проектів у сфері 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

культури 

UN Women Норма відсутня Проводити тренінги та 

навчальні сесії для 

приймаючої громади та 

вимушених переселенців з 

ґендерно-чутливого аналізу 

конфліктів та оцінки потреб 

жінок і чоловіків в 

постконфліктному 

відновленні; 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання. 

Державна цільова 

програма  

відновлення та 

розбудови миру в 

східних регіонах 

України, затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

13 грудня 2017 р.  

№ 1071 передбачає 

аналогічний захід 

 

UN Women Норма відсутня Розробити дорожню карту 

та з урахуванням різних 

потреб та інтересів 

переміщених чоловіків та 

жінок; 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить конкретних 

пропозицій та 

зауважень 

 

UN Women Норма відсутня Створити мережу центрів або 

платформ "Жінки для жінок", 

залучати жінок-вимушених 

переселенців та жінок із 

приймаючої громади для 

підтримки участі жінок у 

процесах примирення 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання.  

 

Аналогічні пункти 

закріплений в  

Національному плану 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

(проведення навчальних 

програм з перепідготовки, 

розробка та впровадження 

програм зайнятості для 

жінок, підтримка жіночих 

малих підприємств, надання 

психосоціальної допомоги, 

примирення вимушених 

переселенців та приймаючих 

громад, проведення 

просвітницької та освітньої 

діяльності, діалог та 

консультації на різну 

тематику тощо); 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2020 

року, затвердженому 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 

2016 р. № 113-р  

UN Women Норма відсутня Провести інформаційну 

кампанію для висвітлення 

позитивного досвіду та 

переваг інтеграції внутрішніх 

переміщених осіб, в тому 

числі зосереджуючи увагу на 

створенні позитивних 

відносин між жінками-

вимушеними переселенцями 

та жінками з приймаючої 

громади; 

Враховано. 

 

16. Запровадження 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

… 

2) проведення 

моніторингу стану 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб в 

приймаючі територіальні 

громади та оцінки їх 

потреб, включаючи 

гендерний аналіз з 

розбивкою за віком та 

статтю з метою 

забезпечення 

врегулювання питань 

соціальної та економічної 

вразливості, соціальної 

єдності 

UN Women Норма відсутня Реалізувати проекти 

децентралізації з 

урахуванням інтересів та 

потреб переміщених жінок та 

чоловіків у територіальних 

громадах з метою зміцнення 

довіри між державою та 

територіальними громадами 

шляхом створення більш 

колективної, всеохоплюючої 

та підзвітної системи 

управління, включаючи 

Не враховано. 

Вказана норма не 

корелюється зі 

стратегічними цілями 

Стратегії інтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

впровадження 

довгострокових 

рішень щодо 

внутрішнього 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

участь жіночих груп; переміщення на 

період до 2020 року 

UN Women Норма відсутня 

Запровадити механізм 

фінансування та 

кредитування для підтримки 

бізнесу переміщених жінок 

та чоловіків, що позитивно 

вплине на економічний 

розвиток приймаючих 

територіальних громад; 

Враховано.  

 

7. Створення нових 

робочих місць 

… 

5) забезпечення доступу 

внутрішньо переміщених 

осіб до програм 

мікрокредитування, з 

метою їх залучення до 

зайнятості у сфері 

агропромислового 

сектору 

UN Women Норма відсутня Забезпечити участі ВПЛ, 

зокрема жінок та жіночих 

груп, у діалогах та 

консультаціях з питань миру 

та безпеки, безпеки громади, 

запобігання конфліктам та 

примирення на спільноті та 

на національному рівні; 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання. 

Державна цільова 

програма  

відновлення та 

розбудови миру в 

східних регіонах 

України, затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

13 грудня 2017 р.  

№ 1071 передбачає 

аналогічний захід 

 

UNHCR 16. Запровадження  Не враховано  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб  

 

1) розроблення критеріїв 

оцінки інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб до приймаючих 

територіальних громад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розробка критеріїв оцінки 

рівня інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб до 

приймаючих територіальних 

громад, включаючи 

визначення фактичної 

кількості ВПО із розбивкою 

за статтю, віком та 

територією, з якої 

відбулося переміщення, та 

ВПО, які мають 

незадоволені потреби, 

викликані фактом їхнього 

переміщення, видів та 

обсягів цих незадоволених 

потреб 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22 вересня 2016 р. № 

646, затверджено 

Порядок створення, 

ведення та доступу до 

відомостей Єдиної 

інформаційної бази 

даних про внутрішньо 

переміщених осіб. 

Відповідно до пункту 

4 Порядку, до бази 

даних вноситься 

інформація про 

внутрішньо 

переміщену особу, 

зокрема, загальні 

відомості про особу 

(прізвище, ім’я, по 

батькові, 

громадянство, дата і 

місце народження, 

стать) 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UNHCR До розділу 16: 

3) розроблення та 

забезпечення реалізації 

відповідних регіональних 

(місцевих) програм та 

планів з урахуванням 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб, 

виявлених під час 

проведення моніторингу 

стану їх інтеграції в 

приймаючі територіальні 

громади 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

 

3) розробка та забезпечення 

реалізації тематичних або 

комплексних регіональних 

(місцевих) програм та планів, 

спрямованих на 

забезпечення потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб, виявлених під час 

проведення моніторингу 

стану їх інтеграції в 

приймаючі територіальні 

громади; залучення ВПО до 

розробки таких програм 

 

Відповідальні за виконання  

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

МТОТ (моніторинг 

реалізації програм) 

Враховано.  

 

 

3) розроблення та 

забезпечення реалізації 

тематичних або 

комплексних 
регіональних (місцевих) 

програм та планів, 

спрямованих на 

забезпечення потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб, виявлених під час 

проведення моніторингу 

стану їх інтеграції в 

приймаючі територіальні 

громади; 

UNHCR До розділу 16: 

 

Норма відсутня  

 

 

3а) урахування потреб ВПО 

при розробці та 

впровадженні місцевих 

програм та планів розвитку 

з метою забезпечення їхньої 

ефективної інтеграції; 

залучення ВПО до розробки 

таких програм чи внесення 

Враховано.  

 

 

 

3а) урахування потреб 

ВПО при розробці та 

впровадженні місцевих 

програм та планів 

розвитку з метою 

забезпечення їхньої 

ефективної інтеграції; 

залучення ВПО до 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

до них змін 

 

 

 

Відповідальні за виконання  

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

МТОТ (моніторинг 

реалізації програм) 

 

 

Строки виконання 

протягом 2018-2020 р. 

розробки таких 

програм чи внесення до 

них змін 

 

Відповідальні за 

виконання  

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

МТОТ (моніторинг 

реалізації програм) 

 

Строки виконання 

протягом 2018-2020 р. 

UNHCR До розділу 16: 

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства щодо 

включення внутрішньо 

переміщених осіб до 

реєстрів територіальних 

громад їх постійного 

фактичного проживання, 

без дискримінації 

порівняно з іншими 

особами 

 

 

4) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів законодавства 

щодо включення внутрішньо 

переміщених осіб до реєстрів 

територіальних громад їх 

постійного фактичного 

проживання, без 

дискримінації порівняно з 

іншими особами; залучення 

ВПО до розробки таких 

документів 

Не враховано. 

Пунктами 12 та 13 

Порядку проведення 

консультацій з 

громадськістю з 

питань формування та 

реалізації державної 

політики, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

03 листопада 2010 р. 

№ 996, передбачено 

проведення 

публічного 

громадського 

обговорення. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

UNHCR До розділу 16: 

 

5) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства щодо 

реалізації внутрішньо 

переміщеними особами 

своїх виборчих прав на 

місцевих виборах, що 

проводяться у 

територіальних громадах 

їх постійного фактичного 

проживання 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) розроблення та 

запровадження дієвих 

фінансово-кредитних 

механізмів підтримки 

бізнесу внутрішньо 

переміщених осіб, що 

 

 

5) розробка та подання 

Кабінету Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів законодавства 

щодо реалізації внутрішньо 

переміщеними особами своїх 

виборчих прав на місцевих 

виборах, що проводяться у 

територіальних громадах їх 

постійного фактичного 

проживання 

 

Коментар 

Відповідний проект закону 

вже існує… можливо, 

«сприяння прийняттю 

проекту закону 6240 та 

забезпечення його 

впровадження і реалізації» 

 

 

 

6) розробка та 

запровадження дієвих 

фінансово-кредитних 

механізмів підтримки бізнесу 

внутрішньо переміщених 

осіб, що позитивно 

 

Враховано. 

 

Взято до уваги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) розробка та 

запровадження дієвих 

фінансово-кредитних 

механізмів підтримки 

бізнесу внутрішньо 

переміщених осіб, що 

позитивно впливатиме 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

позитивно впливатиме на 

економічний розвиток 

приймаючих 

територіальних громад 

впливатиме на економічний 

розвиток приймаючих 

територіальних громад 

 

на економічний розвиток 

приймаючих 

територіальних громад 
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7) проведення 

інформаційних кампаній 

щодо висвітлення 

позитивного досвіду 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб  

 

 

7) проведення інформаційних 

кампаній щодо висвітлення 

позитивного досвіду 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб із 

дотриманням гендерного 

та вікового балансів 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить конкретних 

пропозицій та 

зауважень 
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8) створення мережі 

центрів психологічної та 

соціальної допомоги для 

мешканців 

територіальних громад та 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

8) створення мережі центрів 

психологічної та соціальної 

допомоги для мешканців 

приймаючих територіальних 

громад та внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

Коментар 

Оскільки в окремих 

місцевостях такі центри 

можуть вже існувати, 

пропонуємо сформулювати 

наступним чином: 

«сприяти розбудові 

Враховано.   

 

8) сприяти розбудові 

мережі центрів 

психологічної та 

соціальної допомоги та 

урізноманітненню 

послуг, які надаються 

мешканцям 

територіальних громад 

та внутрішньо 

переміщеним особам з 

метою подолання 

наслідків переміщення 

та сприяння соціальній 

згуртованості та 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

мережі…та 

урізноманітненню послуг, 

які надаються мешканцям 

територіальних громад та 

ВПО з метою подолання 

наслідків переміщення та 

сприяння соціальній 

згуртованості та інтеграції» 

інтеграції; 
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Норма відсутня  

 

 

9) проведення 

інформаційних кампаній та 

інших заходів, спрямованих 

на мирне співіснування, 

попередження 

стигматизації та 

маргіналізації ВПО, 

сприяння соціальній 

згуртованості та 

інтеграції 

 

Відповідальні за виконання  

МІП 

Держкомтелерадіо 

МТОТ 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

Строки виконання  

постійно 

Враховано.  

 

9) проведення 

інформаційних 

кампаній та інших 

заходів, спрямованих на 

мирне співіснування, 

попередження 

стигматизації та 

маргіналізації ВПО, 

сприяння соціальній 

згуртованості та 

інтеграції 

 

Відповідальні за 

виконання  

МІП 

Держкомтелерадіо 

МТОТ 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Строки виконання  

постійно 

Секретаріа

т 

Уповнова

женого 

ВРУ з 

прав 

людини 

16. Запровадження 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

5) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства щодо 

реалізації внутрішньо 

переміщеними особами 

своїх виборчих прав на 

місцевих виборах, що 

проводяться у 

територіальних громадах 

їх постійного фактичного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар  

Також вважаємо за 

необхідне зауважити, що 

окрім врегулювання 

питання участі внутрішньо 

переміщених осіб у 

місцевих виборах не менш 

важливим в контексті 

інтеграції в приймаючу 

громаду є закріплення за 

переселенцями права 

участі в місцевому 

самоврядуванні, зокрема, 

місцевих референдумах, 

Враховано.  

 

20. Розроблення 

консультативних 

механізмів з метою 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

процесу прийняття 

рішень місцевими 

органами виконавчої 

влади та органами 

місцевого 

самоврядування, 

налагодження діалогу між 

ними та внутрішньо 

переміщеними особами, а 

також між місцевим 

населенням та 

внутрішньо 

переміщеними особами 

… 

1) забезпечення 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

проживання місцевих ініціативах тощо. 

У зв’язку з чим пропонуємо 

включити відповідний 

захід до Плану. 

питань місцевого 

значення 

UNHCR 17. Створення 

сприятливих умов для 

розвитку молоді з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб в приймаючих 

територіальних громадах  

 

1) залучення молоді з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у міжнародних, 

всеукраїнських та 

регіональних заходах з 

питань державної 

політики у молодіжній 

сфері, спрямованих на 

набуття молодими 

людьми навичок та інших 

компетентностей поза 

системою освіти 

(неформальна освіта) 

 

 

 

 

 

 

 

1) залучення молоді з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб до участі у міжнародних, 

всеукраїнських та 

регіональних заходах з 

питань державної політики у 

молодіжній сфері, 

спрямованих на набуття 

молодими людьми навичок 

та інших компетентностей 

поза системою освіти 

(неформальна освіта) із 

урахуванням гендерного 

балансу та залучення осіб з 

інвалідністю 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить 

дискримінаційних 

норм за ознакою статі 
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2) організація та 

проведення спортивних 

 

 

2) організація та проведення 

спортивних, культурних, 

Враховано.  

 

2) організація та 

проведення спортивних, 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

заходів із залученням 

молоді з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб 

освітніх та інших заходів із 

залученням молоді з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб 

культурних, освітніх 

та інших заходів із 

залученням молоді з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб 
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3) створення умов щодо 

залучення жінок для 

отримання професійного 

навчання, перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації 

 

 

Коментар  

Пункт про можливості 

професійного навчання, 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації є 

в секції про конкуренцію на 

ринку праці. Там згаданий 

гендерний аспект. Цей 

пункт є повторенням. 

Враховано.   

 

3) створення умов щодо 

залучення жінок для 

отримання 

професійного навчання, 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

UNHCR 18. Надання підтримки з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

приймаючих 

територіальних громад, 

враховуючи реальну 

кількість та потреби 

внутрішньо переміщених 

осіб, які проживають в 

цих територіальних 

громадах  

 

розроблення та подання 

Кабінету Міністрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

Враховано. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення та подання 

Кабінету Міністрів 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

України проекту 

нормативно-правового 

акта щодо вдосконалення 

механізму визначення 

обсягів базової та 

реверсної дотацій з 

метою врахування 

взаємних потреб 

приймаючих 

територіальних громад та 

внутрішньо переміщених 

осіб  

проекту нормативно-

правового акта щодо 

вдосконалення механізму 

визначення обсягів базової та 

реверсної дотацій з метою 

врахування взаємних потреб 

приймаючих територіальних 

громад та внутрішньо 

переміщених осіб із 

урахуванням результатів 

моніторингу та оцінки 

потреб відповідно до 

пункту 16.1 цього плану 

України проекту 

нормативно-правового 

акта щодо 

вдосконалення 

механізму визначення 

обсягів базової та 

реверсної дотацій з 

метою врахування 

взаємних потреб 

приймаючих 

територіальних громад 

та внутрішньо 

переміщених осіб із 

урахуванням 

результатів 

моніторингу та оцінки 

потреб відповідно до 

пункту 16.1 цього плану 

UNHCR 19. Створення механізму 

міжсекторальної 

взаємодії (охорона 

здоров’я, психологічна та 

соціальна підтримка, 

охорона громадського 

порядку, правова 

допомога) та взаємодії з 

громадськістю для 

подальшого посилення 

спроможності й 

координації діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

щодо реагування на 

гендерно обумовлене та 

інші види насильства  

 

1) проведення 

навчальних семінарів для 

представників 

правоохоронних органів 

(дільничні інспектори та 

інші) з питань безпеки в 

територіальних громадах, 

а також попередження та 

реагування на гендерно 

обумовлене насильство 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

МВС 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

 

 

 

Строки виконання  

ІІІ квартал 2018 р. 

 

 

 

 

 

1) проведення навчальних 

семінарів для представників 

правоохоронних органів 

(дільничні інспектори та 

інші) з питань безпеки в 

територіальних громадах, а 

також попередження та 

реагування на гендерно 

обумовлене та інші види 

насильства 

 

Відповідальні за виконання  

Мінсоцполітики 

МВС 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

залучення міжнародних та 

громадських організацій (за 

згодою) 

 

Строки виконання  

ІІІ квартал 2018 р. 

Регулярно (принаймні двічі 

на рік) 

 

 

 

 

1) проведення 

навчальних семінарів 

для представників 

правоохоронних органів 

(дільничні інспектори та 

інші) з питань безпеки в 

територіальних 

громадах, а також 

попередження та 

реагування на гендерно 

обумовлене та інші 

види насильства 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

МВС 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

міжнародні та 

громадські організації 

(за згодою) 

 

Строки виконання  

Щопівроку 

UNHCR До розділу 19:  Враховано  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

2) проведення 

навчальних семінарів  

між територіальними 

громадами та 

представниками 

правоохоронних органів 

для посилення безпеки в 

територіальних громадах 

та попередження 

гендерно обумовленого 

насильства 

 

 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

МВС 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

 

 

 

Строки виконання  

ІІІ квартал 2018 р. 

 

 

2) проведення навчальних 

семінарів  між 

територіальними громадами 

та представниками 

правоохоронних органів для 

посилення безпеки в 

територіальних громадах та 

попередження гендерно 

обумовленого та інших 

видів насильства 

 

 

 

 

Відповідальні за виконання  

Мінсоцполітики 

МВС 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

залучення міжнародних та 

громадських організацій (за 

згодою) 

 

Строки виконання  

ІІІ квартал 2018 р. 

Регулярно (принаймні двічі 

на рік) 

 

. 

 

 

 

 

2) проведення 

навчальних семінарів  

між територіальними 

громадами та 

представниками 

правоохоронних органів 

для посилення безпеки в 

територіальних громадах 

та попередження 

гендерно обумовленого 

та інших видів 

насильства 

 

Відповідальні за 

виконання  

Мінсоцполітики 

МВС 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

міжнародні та 

громадські організації 

(за згодою) 

 

Строки виконання  

Щопівроку 

UNHCR 20. Розроблення 

консультативних 

 

 
Враховано частково. 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

механізмів з метою 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

процесу прийняття 

рішень місцевими 

органами виконавчої 

влади та органами 

місцевого 

самоврядування, 

налагодження діалогу 

між ними та внутрішньо 

переміщеними особами, а 

також між місцевим 

населенням та 

внутрішньо 

переміщеними особами  

 

 

1) забезпечення 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 

питань місцевого 

значення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення залучення 

внутрішньо переміщених 

осіб (з урахуванням 

гендерного та вікового 

аспектів) до участі у 

формуванні і реалізації 

регіональної політики та 

вирішення питань місцевого 

значення шляхом широкого 

інформування про 

заплановані заходи, 

проведення фокус-груп чи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 

питань місцевого 

значення та широке 

інформування про 

заплановані заходи 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

інших форм залучення. 

UNHCR До розділу 20: 

 

2) проведення спільних 

заходів направлених на 

налагодження діалогу 

між внутрішньо 

переміщеними особами 

та місцевим населенням 

 

 

2) проведення спільних 

освітніх, соціальних, 

культурних, навчальних, 

спортивних чи інших 
заходів направлених на 

налагодження діалогу між 

внутрішньо переміщеними 

особами та місцевим 

населенням 

Враховано.  

 

2) проведення спільних 

освітніх, соціальних, 

культурних, 

навчальних, 

спортивних чи інших 
заходів направлених на 

налагодження діалогу 

між внутрішньо 

переміщеними особами 

та місцевим населенням 

UNHCR 21. Формування і 

розвиток єдиного 

культурного простору 

України  

 

1) проведення культурно-

просвітницьких заходів, 

професійних обмінів, 

налагодження співпраці 

між творчими 

колективами України із 

залученням внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

 

 

 

1) проведення культурно-

просвітницьких заходів, 

професійних обмінів, 

налагодження співпраці між 

творчими колективами з 

різних регіонів України із 

залученням внутрішньо 

переміщених осіб із 

урахуванням гендерного та 

вікового аспектів, а також 

із залученням осіб з 

інвалідністю 

Враховано.  

 

 

 

1) проведення 

культурно-

просвітницьких заходів, 

професійних обмінів, 

налагодження співпраці 

між творчими 

колективами з різних 

регіонів України із 

залученням внутрішньо 

переміщених осіб 

ГО 16. Запровадження  Враховано.  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

й» 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

1) розроблення критеріїв 

оцінки інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб до приймаючих 

територіальних громад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розроблення ключових 

показників ефективності 

та критеріїв оцінки 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб до 

приймаючих територіальних 

громад 

 

Коментар  

За аналогією системи KPI – 

Key Performance Indicators  

- системи оцінки 

досягнення стратегічних 

цілей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розроблення критеріїв 

оцінки інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб до приймаючих 

територіальних громад, 

зокрема, ключових 

показників 

ефективності 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

До розділу 16 

 

8) створення мережі 

 

 

8) створення мережі центрів 

Враховано. 

 

 

 

8) створення мережі 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

недержавн

их 

організаці

й» 

центрів психологічної та 

соціальної допомоги для 

мешканців 

територіальних громад та 

внутрішньо переміщених 

осіб 

психологічної та соціальної 

допомоги для мешканців 

територіальних громад та 

внутрішньо переміщених 

осіб, в тому числі 

всеукраїнської телефонної 

«гарячої лінії» з надання 

такої допомоги. 

центрів психологічної та 

соціальної допомоги для 

мешканців 

територіальних громад 

та внутрішньо 

переміщених осіб, в 

тому числі 

всеукраїнської 

телефонної «гарячої 

лінії» з надання такої 

допомоги. 

 

Відповідальні виконавці 

Мінсоцполітики 

МТОТ 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

міжнародні, громадські 

організації (за згодою) 

 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

й» 

До розділу 16 

 

Норма відсутня  

 

9. Розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до Закону України Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

Не враховано. 

Вказана норма не 

корелюється зі 

стратегічними цілями 

Стратегії інтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

впровадження 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

громадських формувань” від 

15.05.2003 р. №755-IV щодо 

запровадження спрощеної 

системи подачі документів 

юридичних осіб на зміну 

складу засновників та 

керівників.  

довгострокових 

рішень щодо 

внутрішнього 

переміщення на 

період до 2020 року 

 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

й» 

До розділу 16 

 

Норма відсутня 

 

 

10. Розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акту щодо 

механізмів соціального 

забезпечення та розвитку 

підприємництва осіб з 

інвалідністю з числа ВПО. 

Враховано. 

 

7. Створення нових 

робочих місць 

… 

 

7) створення 

сприятливих 

організаційно-правових 

засад для перереєстрації 

та відновлення 

діяльності підприємств 

малого бізнесу 

внутрішньо переміщених 

осіб, в межах 

приймаючих 

територіальних громад 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

До розділу 16 

 

Норма відсутня 

 

 

11. Розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до Закону України 

Враховано. 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

й» “Про основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні” 

щодо скасування звільнення 

від адміністративно-

господарських санкцій за 

недотримання квотування 

при працевлаштуванні осіб 

з інвалідністю з числа ВПО 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

й» 

20. Розроблення 

консультативних 

механізмів з метою 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

процесу прийняття 

рішень місцевими 

органами виконавчої 

влади та органами 

місцевого 

самоврядування, 

налагодження діалогу 

між ними та внутрішньо 

переміщеними особами, а 

також між місцевим 

населенням та 

внутрішньо 

переміщеними особами 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Залучення обласними та 

районними державними 

Враховано. 

Пропозицією 

зазначається один із 

способів виконання 

пункту 1 забезпечення 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 

питань місцевого 

значення 

8. Розширення 

можливостей 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб, у тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа, з 

метою розв’язання 

проблем подолання 

бідності  

… 

8) розроблення та 

запровадження порядку 

створення нових робочих 

місць, пристосованих для 

працевлаштування 

внутрішньо переміщених 

осіб з інвалідністю з 

урахуванням відповідних 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

адміністраціями 

внутрішньо переміщених 

осіб до наступного складу 

громадської ради, а у 

випадках відсутності 

таких рад -  проведення 

установчих зборів та 

створення згідно з 

законодавством. 

потреб 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

16. Запровадження 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Коментар  

Учасники відзначили, що 

доцільно розробити зміни 

до самих законів та інших 

нормативних актів, які 

регламентують утворення 

та діяльність ОТГ. 

Не враховано. 

Захід обумовлює 

розробку пропозицій 

про внесення змін до 

окремих нормативно-

правових актів. 

 

Сектор 

МТОТ в 

Херсонські

й області 

До розділу 16 

 

5) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

 

 

Коментар  

Учасники зустрічі 

зазначили, що не можна 

вносити зміни щодо місця 

проживання в Реєстр 

Враховано. 

Взято до уваги 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

законодавства щодо 

реалізації внутрішньо 

переміщеними особами 

своїх виборчих прав на 

місцевих виборах, що 

проводяться у 

територіальних громадах 

їх постійного фактичного 

проживання 

виборців, оскільки він є 

деяких випадках 

використовується ДМС для 

ідентифікації особи, а 

також при встановленні 

місця проживання при 

отриманні довідки ВПО.  

Тому доцільно буде 

створювати територіальні 

реєстри, в які вже вносити 

зазначених осіб. 

Секретаріа

т 

Уповнова

женого 

ВРУ з 

прав 

людини 

До розділу Підтримка 

приймаючих 

територіальних громад 

в процесі інтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб 

Коментар  

Крім того, з метою 

підвищення дохідності 

бюджетів приймаючих 

громад, пропонуємо у 

розділі “Підтримка 

приймаючих 

територіальних громад в 

процесі інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб” передбачити 

розроблення заходів щодо 

сприяння перереєстрації 

фізичних осіб - підприємців 

з числа внутрішньо 

переміщених осіб за місцем 

їх фактичного 

проживання/перебування. 

Враховано. 

 

7. Створення нових 

робочих місць 

… 

7) створення 

сприятливих 

організаційно-правових 

засад для перереєстрації 

та відновлення 

діяльності підприємств 

малого бізнесу 

внутрішньо переміщених 

осіб, в межах 

приймаючих 

територіальних громад 

ГО "Театр До розділу Підтримка    



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

для 

діалогу" 

приймаючих 

територіальних громад 

в процесі інтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищити соціальну 

єдність між вимушеними 

переселенцями та 

приймаючою громадою 

шляхом залучення 

більшості внутрішніх 

переселенців, зокрема жінок 

та жінок із вразливих груп, 

до процесів прийняття 

рішень та миротворення; 

 

 

 

 

 

 

Залучати вимушених 

переселенців, зокрема 

жінок, разом із 

приймаючою громадою, 

включаючи жіночі групи, 

для проведення ґендерного 

аналізу бюджетів 

приймаючих громад; 

 

 

 

 

 

 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання 

Державна цільова 

програма  

відновлення та 

розбудови миру в 

східних регіонах 

України, затверджена 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

13 грудня 2017 р.  

№ 1071 передбачає 

аналогічний захід  

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Розроблення 

консультативних 

механізмів з метою 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

процесу прийняття 

рішень місцевими 

органами виконавчої 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільно з громадами, 

зокрема внутрішньо 

переміщеними жінками, 

розробити механізми 

моніторингу виконання 

рішень, прийнятих на 

місцевому рівні та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

влади та органами 

місцевого 

самоврядування, 

налагодження діалогу 

між ними та внутрішньо 

переміщеними особами, 

а також між місцевим 

населенням та 

внутрішньо 

переміщеними особами 

 

… 

 

1) забезпечення 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 

питань місцевого 

значення 

 

 

20. Розроблення 

консультативних 

механізмів з метою 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

процесу прийняття 

рішень місцевими 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня  

 

 

 

зобов’язань щодо розподілу 

бюджетних коштів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводити тренінги та 

навчальні сесії для 

приймаючої громади та 

особливо сімей вимушених 

переселенців з тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

 

органами виконавчої 

влади та органами 

місцевого 

самоврядування, 

налагодження діалогу 

між ними та внутрішньо 

переміщеними особами, 

а також між місцевим 

населенням та 

внутрішньо 

переміщеними особами 

 

… 

 

1) забезпечення 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 

питань місцевого 

значення 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

гендерної рівності, 

гендерних стереотипів та 

недискримінації, гендерний 

ролей в родині та спільного 

виконання сімейних 

обов’язків. 

 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції 

16. Запровадження 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

1) розроблення критеріїв 

оцінки інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб до приймаючих 

територіальних громад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розроблення критеріїв 

оцінки інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб до 

приймаючих територіальних 

громад на основі 

практичних та 

стратегічних гендерних 

потреб ВПО 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розроблення критеріїв 

оцінки інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб до приймаючих 

територіальних громад, 

зокрема на основі 

практичних та 

стратегічних їх 

гендерних потреб та 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

ключових показників 

ефективності 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції 

16. Запровадження 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

3) розроблення та 

забезпечення реалізації 

відповідних регіональних 

(місцевих) програм та 

планів з урахуванням 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб, 

виявлених під час 

проведення моніторингу 

стану їх інтеграції в 

приймаючі територіальні 

громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) розроблення та 

забезпечення реалізації 

відповідних регіональних 

(місцевих) програм та планів 

з урахуванням потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб, виявлених під час 

проведення моніторингу, 

гендерної складової, стану їх 

інтеграції в приймаючі 

територіальні громади 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить 

дискримінаційних 

норм за ознакою статі 

 

Офіс Віце- 16. Запровадження  Враховано.  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

6) розроблення та 

запровадження дієвих 

фінансово-кредитних 

механізмів підтримки 

бізнесу внутрішньо 

переміщених осіб, що 

позитивно впливатиме на 

економічний розвиток 

приймаючих 

територіальних громад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) розроблення та 

запровадження дієвих 

фінансово-кредитних 

механізмів підтримки бізнесу 

внутрішньо переміщених 

осіб з врахуванням гендерної 

складової, що позитивно 

впливатиме на економічний 

розвиток приймаючих 

територіальних громад 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) розроблення та 

запровадження дієвих 

фінансово-кредитних 

механізмів підтримки 

бізнесу внутрішньо 

переміщених осіб, з 

врахуванням гендерної 

складової, що позитивно 

впливатиме на 

економічний розвиток 

приймаючих 

територіальних громад 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

16. Запровадження 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

7) проведення 

інформаційних кампаній 

щодо висвітлення 

позитивного досвіду 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) проведення інформаційних 

кампаній щодо висвітлення 

позитивного досвіду 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб: чоловіків, 

жінок, дівчат, хлопців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) проведення 

інформаційних кампаній 

щодо висвітлення 

позитивного досвіду 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб: 

чоловіків, жінок, 

дівчат, хлопців 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції 

16. Запровадження 

механізму формування та 

реалізації організаційно-

управлінських засад 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Зазначена норма не 

містить 

дискримінаційних 

норм за ознакою статі 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

8) створення мережі 

центрів психологічної та 

соціальної допомоги для 

мешканців 

територіальних громад та 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

 

8) створення мережі центрів 

психологічної та соціальної 

допомоги для мешканців 

територіальних громад та 

внутрішньо переміщених 

осіб з врахуванням гендерної 

складової 

Офіс Віце-

прем’єр 

міністра з 

питань 

европейсь

кої та 

евроатлан

тичної 

інтеграції 

20. Розроблення 

консультативних 

механізмів з метою 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

процесу прийняття 

рішень місцевими 

органами виконавчої 

влади та органами 

місцевого 

самоврядування, 

налагодження діалогу 

між ними та внутрішньо 

переміщеними особами, а 

також між місцевим 

населенням та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

внутрішньо 

переміщеними особами 

  

1) забезпечення 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 

питань місцевого 

значення 

 

 

 

1) забезпечення залучення 

внутрішньо переміщених 

осіб до участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 

питань місцевого значення, 

забезпечення участі жінок 

 

 

 

 

1) забезпечення 

залучення внутрішньо 

переміщених осіб до 

участі у формуванні і 

реалізації регіональної 

політики та вирішення 

питань місцевого 

значення, забезпечення 

участі жінок та 

широке інформування 

про заплановані заходи 

Загальні рекомендації до Плану заходів 
Анна 

Мімріна 

ГО 

"Об'єднан

ня 

переселенц

ів " 

КВІТЕНЬ-

2014" м. 

Кропівниц

ький 

В цілому до проекту Передбачити можливість 

придбання на вторинному 

ринку житла по програмі 

Доступне житло 50/50 для 

ВПО 

Враховано. 

 

2) удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів, 

зокрема, запровадження 

безвідсоткових ставок 

на придбання житла 

внутрішньо 

переміщених осіб для їх 

забезпечення постійним 

та доступним житлом 

ГО В цілому до проекту Звертаємо увагу на Враховано частково. 6. Реалізація прав на 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

“Відродже

ння-2015 

РН”  

+ 

ГО 

«Квітка 

відроджен

ня» 

неприпустимо мізерний 

розмір адресної допомоги 

ВПО, більшість з яких 

вимушена орендувати 

житло і витрачати на 

оплату оренди більшу 

частину своїх доходів. Ви 

прив»язуєте розмір цієї 

допомоги згідно Плану до 

прожиткового мінімуму і 

зараз неможливо зрозуміти 

механізм цього 

впровадження. Однак, сума 

в 442,00 для працездатних є 

ганебною і недостатньою  

для проживання. 

  

Просимо також вжити 

заходів на державному рівні 

по освоєнню коштів 

іноземних інвесторів, які 

надаються спеціально в 

якості допомоги ВПО. Нам 

відомо, що іноземні 

держави виділяють багато 

коштів для будівництва або 

придбання житла для 

переселенців. Однак, ці 

кошти майже не 

реалізовані, в той час як 

 отримання пенсійних та 

соціальних виплат для 

внутрішньо переміщених 

осіб за місцем їх 

фактичного 

проживання/перебуванн

я без обмежень 

порівняно з іншими 

особами. 

 

… 

 

8) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 

жовтня 2014 р. № 505 

«Про надання 

щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для 

покриття витрат на 

проживання, в тому 

числі на оплату 

житлово-комунальних 

послуг» з метою 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

люди не мають нормальних 

житлових умов. Нам 

також відомо і нерозуміння 

з боку іноземних інвесторів 

стосовно невикористання 

їх цільових коштів, або 

використання не за 

призначенням. 

коригування таких 

виплат відповідно до 

прожиткового  

Володими

р Шепелєв 

В цілому до проекту Пропоную до Вашою  уваги  

самий  швидкий  та  

відносно самий  

малозатратний  спосіб  

вирішення  житлових  

питань  значної  більшості   

внутрішньо переміщених 

осіб  (ВПО),  напочаток  і 

насамперед,  у якості  

пілотного  проекту,  

стосовно Київської області, 

по відношенню до  ВПО, які  

знаходяться  у Києві і 

Київській області. 

    Сенс пілотного проекту 

полягає в   фінансуванні  

розробленої мною програми 

по забезпеченню ВПЛ 

альтернативним житлом.   

  В якості альтернативного 

житла, в прив'язці до 

Київської області, 

Не враховано. 

Вказана пропозиція не 

корелюється зі 

стратегічними цілями 

Стратегії інтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

впровадження 

довгострокових 

рішень щодо 

внутрішнього 

переміщення на 

період до 2020 року 

  

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

пропонується створення 

садових кооперативів 

(громадської неприбуткової 

організації) з ВПО Києва та 

області. Створення та 

реєстрація таких 

кооперативів не проблема, 

все робиться в робочому 

порядку ініціативною 

групою ВПЛ.  Садові 

кооперативи, як 

неприбуткові організації 

мають право за своїм 

статусом бути 

бенефіціаром грантової 

допомоги від міжнародних 

організацій,  які  б могли 

допомогати  поліпшенню  

становища   ВПО і  

отримувати безкоштовну 

допомогу  без  сплати 

податків.  Ці обставини  

діють також,   у разі   якщо  

держава  вирішить  

надавати  відповідну 

допомогу  ВПО  на 

вирішення їх    житлових 

питань.   

  В якості альтернативного 

житла розглядаю варіант 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

будівництва садових 

будинків (постійного 

проживання) для ВПЛ на 

наявних для цього 

земельних ділянках, 

розташованих в Київській 

області.  При цьому цільове 

призначення земельних 

ділянок якраз під 

індивідуальне садівництво.  

Масиви таких ділянок, по 

Київській області, поблизу 

Києва, площами від 300 до 

1000 і більше соток, вже 

більше трьох років, 

перебувають в заставі у 

одного з банків м. Києва.    

Ціни  на  такі земельні 

ділянки  значно  нижче,  в  

сотні  разів,  по зрівнянню з  

цінами  ділянок  у місті  під 

будівництво  житла.  

      Справа в тому, що викуп 

земельних ділянок (через 

аукціони) або з банківської 

застави з подальшим 

будівництвом садових 

будинків з мінімальною 

інфраструктурою, - в  сотні 

разів дешевше і за 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

термінами набагато 

швидше  ніж житлове 

будівництво в місті.  За 

опитуваннями на фейсбук є 

величезна кількість 

бажаючих брати участь в 

такій програмі, в тому 

числі молоді.  Але, в першу 

чергу необхідно забезпечити 

можливість участі в такій 

програмі найбільш 

соціально незахищених 

людей похилого віку 

пенсіонерів з числа ВПЛ, 

оскільки їм недоступні 

жодна з потенційних 

житлових програм,  через  

відсутність  коштів. 

   Я можу сформувати групу 

з ліцензованого, 

сертифікованого 

архітектора 

проектувальника генпланів 

забудови, геодезиста, можу 

досконально вивчити весь 

перелік витрат  щодо 

конкретного пілотного 

проекту по Київській 

області,  у прив'язці до 

конкретних земельних 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

ділянок, для конкретної 

групи ВПЛ - перших 

учасників такого проекту,  

а  також  можу  поетапно  

супроваджувати  виконання  

проекту, починаючи  з  нуля  

під  ключ.   Маю великий 

досвід в сфері роботи з 

сфері  землеустрою, 

організації проектування, 

погоджень, отримання 

технічних умов та інше. У 

подальшому, можна було б 

адаптувати таке 

починання до масового 

впровадження по стані, з 

урахуванням всіх нюансів, 

які можуть виникнути в 

процесі реалізації проекту. 

     Ціни на ділянки відомі.  У 

банківських заставах вони 

навіть дешевше ніж на 

земельних аукціонах, які  

здійснюються 

госгеокадастром і 

складають в еквіваленті від 

100 до 500 доларів США за 

сотку, в залежності від 

місця.  Для реалізації 

пілотного проекту по 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

альтернативному житла 

для ВПЛ в Київській 

області, на перший випадок 

можна обмежена 1000 

сотками.  З урахуванням 

резерву на розвиток 

внутрішньої 

інфраструктури, це 

охопить не менше 80 сімей 

ВПЛ.  Первинні витрати на 

землю складуть, в 

середньому, до 30000 

доларів, в еквіваленті.  

Розробка генплану, 

геодезична зйомка, план 

детальної забудови 

території садових ділянок, 

оформлення 

правовстановлюючих 

документів відповідного 

копператива, з його 

держреєстрацією, 

складуть, орієнтовно, до 

еквівалента 5000 доларів.  

Отримання необхідних 

техумов,  погоджень по 

необхідним інженерним 

комунікаціям,    

доументування   можливих 

обмежень  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

землекористування,  

складуть, орієнтовно, 

еквівалент 2000 доларів.    

       Садові будинки, 

призначені і для 

кругогодічного проживання, 

можуть бути зведені.  після 

затвердження необхідної 

проектної та технічної 

документації, протягом, 

максимум 6 місяців.  

Існують модульні варіанти, 

монтовані взагалі протягом 

місяця.  Ціни на такі 

послуги широко 

представлені в інтернеті і 

варіюються від еквівалента 

10000 доларів і вище.  Легко 

підрахувати, що 80 будинків 

обійдуться в суму 

еквівалентну 800000 

доларів.  У будь-якому 

випадку сумарні витрати 

на освоєння тисячі соток 

землі за містом з 

будівництвом, обійдуться 

не дорожче еквівалента  

850000 – 900000 долларов 

или  около  2 млн. 300  

тысяч  гривень.    



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

    Для забезпечення 80 сімей 

квартирами в Києві, при 

найдешевшою ціною 

двокімнатної квартири 

близько еквівалента 40 

тисяч доларів, буде 

потрібно не менше 3 млн. 

200 тисяч гривень.  

Помітна різниця 

становить більше 1 млн. 

грн.  – тільки  на вирішення 

житлового питання т для 

80 сімей!  А за темпами 

реалізації різниця в роках!  

Загалом нав'язувати Вам 

ідею з подробицями не буду.  

Суть викладена.  

Приймайте рішення на свій 

розсуд.  У разі  потреби   я 

готовий відгукнутися і 

брати участь в програмі на 

правах координатора 

пілотного проекту  і   

керівника   відповідного 

садового кооперативу 

(товариства), 

неприбутковою, 

некомерційної організації.  

Державна 

спеціалізо

В цілому до проекту Відповідно до резолюції 

Парламентської Асамблеї 

Враховано. 

 

4. Забезпечення 

внутрішньо переміщених 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

вана 

Фінансова 

установа 

“Державн

ий фонд 

сприяння 

молодіжно

му 

житловом

у 

будівницт

ву” 

Ради Європи 2198 (2018) від 

23.01.2018 року (4-те 

засідання), зокрема, 

Асамблея просить Банк 

розвитку Європи створити 

доступні кредитні 

програми, які можна буде 

використовувати для 

підтримки житлових 

проектів для вразливих 

верств населення України, у 

тому числі внутрішньо 

переміщених осіб, які 

потребують постійного 

житла, проектів 

реконструкції, а також 

медичних та освітніх 

закладів у найбільш 

зруйнованих районах. 

 

Враховуючи зазначену 

резолюцію, пропонуємо 

включити до плану заходів 

положення про звернення 

до Банку розвитку Європи з 

проханням створити 

доступні кредитні 

програми, які можна буде 

використовувати для 

підтримки житлових 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано 

Вказана норма не 

корелюється зі 

стратегічними цілями 

Стратегії інтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

впровадження 

довгострокових 

рішень щодо 

осіб постійним та 

доступним житлом 

… 

1) удосконалення та 

розробка кредитно-

фінансових механізмів 

для забезпечення 

внутрішньо переміщених 

осіб постійним та 

доступним житлом 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

проектів для вразливих 

верств населення України, у 

тому числі внутрішньо 

переміщених осіб, які 

потребують постійного 

житла. 

Також, пропонуємо 

доповнити План заходів 

положеннями: 

- про необхідність 

залучення донорських 

коштів на реалізацію 

державних житлових 

програм, які передбачають 

іпотечне кредитування та  

компенсацію для 

внутрішньо переміщених 

осіб, пошук джерел 

державного фінансування; 

- проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 

питань механізмів 

відновлення права 

внутрішньо переміщених 

осіб на житло. 

внутрішнього 

переміщення на 

період до 2020 року 

 

ГО 

“Врятуван

ня 

широкине

” 

В цілому до проекту На основании Статей 8; 21; 

22; 24 Конституции 

Украины предлагаем 

отменить любые 

дискриминирующие права 

Враховано. 

 

16. Запровадження 

механізму формування 

та реалізації 

організаційно-

управлінських засад 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 ВПЛ нормы и в частности 

Постановление КМУ № 365 

«Деякі питання здійснення 

соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним 

особам» от 08 июня 2016 

года; 

ефективної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, розбудови 

соціальної згуртованості, 

зміцнення соціально-

економічної безпеки та 

стійкості приймаючих 

територіальних громад і 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 

… 

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій про внесення 

змін до актів 

законодавства щодо 

включення внутрішньо 

переміщених осіб до 

реєстрів територіальних 

громад їх постійного 

фактичного проживання, 

без дискримінації 

порівняно з іншими 

особами 

ГО 

“Врятуван

ня 

В цілому до проекту На основании Статей 8; 19; 

21; 22; 24; 30; 41; 47; 56; 64; 

68 Конституции Украиньї, 

Враховано. 

 

5. Оцінка матеріальної та 

моральної шкоди і 

надання компенсацій 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

широкине

” 

 

а также статьи 19 Закона 

Украины «О борьбе с 

терроризмом», на 

основании норм 

Гражданского кодекса 

Украиньї: Глава 9, Ст 167, 

ч.1; Глава 82, Ст. 

П66;1167;П73;П74;П77;П92

. предлагаем разработать 

порядок компенсации за 

утраченное имущество и 

недвижимость, гражданам, 

пострадавшим в 

результате проведения 

АТО. Обеспечить создание 

реестра пострадавших 

граждан и разработать 

график вьіплат 

компенсаций причиненного 

вреда; 

після повернення 

контролю над 

окупованими 

територіями у Донецькій 

та Луганській областях, 

Автономній Республіці 

Крим та місті 

Севастополі з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок 

бойових дій і тимчасової 

окупації частини 

території України 

 

… 

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

механізму оцінки 

матеріальної шкоди і 

надання компенсацій 

внутрішньо 

переміщеним особам з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

бойових дій і тимчасової 

окупації частини 

території України 

ГО 

“Врятуван

ня 

широкине

” 

 

В цілому до проекту на основании Статей 34; 38 

Конституции Украины, а 

также Закона Украины «О 

доступе к публичной 

информации» N 2939-VI от 

13 января 2011, Статьи 302 

Гражданского Кодекса 

Украины, предлагаем 

обеспечить в кратчайшие 

сроки запуск открытой 

онлайновой платформы, 

которая будет 

аккумулировать 

информацию обо всех 

привлеченных на 

восстановление Донбасса 

средствах (донорских и

 государственньїх),

 позволит 

контролировать ход 

реализации проектов, их 

исполнителей и 

фиксировать результаты. 

Не враховано. 

У світлі зусиль щодо 

відновлення і 

розбудови миру, що 

вживаються Урядом 

України та її 

міжнародними 

партнерами, виникла 

потреба в розробленні 

платформи для 

постійного 

моніторингу наслідків 

конфлікту, а також 

продуктивності 

відновлення та якості 

реалізації проектів.  

У зв’язку з цим 

міжнародними 

партнерами за 

координацією 

Міністерства з питань 

тимчасово окупованих 

територій та 

внутрішньо 

переміщених осіб 

України розроблений 

портал для он-лайн 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

моніторингу, в режимі 

реального часу, 

процесу 

відновлювальних 

робіт.  

Портал надає 

регулярну інформацію 

по трьом ключовим 

напрямкам:  

1) критично важливі 

об'єкти 

інфраструктури та 

соціальних послуг;  

2) відновлення 

економіки  

3) соціальна стійкість. 

Ознайомитись з 

порталом можна за 

посиланням 

http://portal.mtot.gov.u

a/ua/home 

ГО 

«Ресурсни

й центр 

недержавн

их 

організаці

й» 

В цілому до проекту  Ми пропонуємо підвищити 

ефективність виконання 

плану заходів з реалізації 

Стратегії інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб та впровадження 

довгострокових рішень 

щодо внутрішнього 

переміщення шляхом 

Не враховано. 

Громадські організації 

не є обмеженими в 

своїх ініціативах 

стосовно участі у 

виконанні відповідних 

заходів плану. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

забезпечення ефективної 

співпраці органів державної 

влади  з громадськими 

організаціями, а саме у 

плані заходів передбачити 

додатковий стовпчик  

«Партнери з організацій 

громадянського суспільства 

(за згодою)». Дана 

пропозиція не вплине на 

відповідальність органів 

державної влади, але 

навпаки матиме 

позитивний ефект з 

реалізації плану заходів. Як 

приклад можна взяти 

аналогію реалізації планів 

заходів регіональних 

цільових програм сприяння 

розвитку громадянського 

суспільства в рамках 

виконання Національної 

Стратегії сприяння 

розвитку громадянського 

суспільства. Таку практику 

партнерських відносин в 

своїх планах заходів 

застосовували Донецька, 

Харківська, Полтавська та 

інші області (див. додатки). 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

Їхні звіти з виконання 

планів заходів свідчать про 

значні досягнення саме 

завдяки співпраці з 

громадським сектором. Тим 

більше, численна кількість 

громадських організацій, 

реалізовуючи проекти 

міжнародної технічної 

допомоги або інші проекти, 

мають бажання 

допомагати органам влади у 

вирішенні проблем 

внутрішньо переміщених 

осіб та реінтеграції 

Донбасу. 

Норвезька 

рада у 

справах 

біженців 

В цілому до проекту Розробка нормативно-

правового акту про 

створення ЦОВВ з 

представництвом у 

регіонах щодо постраждали 

від конфлікту (Дон.Луг. 

області та у Херс. обл.), 

наділеного повноваженнями 

проведення слідчих дій, для 

отримання претензій від 

громадян, майно яких було 

зруйноване або 

пошкоджене, а також про 

порушення майнових прав, 

Не враховано. 

Не зрозумілі функції 

такого ЦОВВ в 

цілому. Крім того, 

функції 

запропонованого до 

створення ЦОВВ 

будуть дублюватися із 

функціями інших, вже 

існуючих органів.  

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

що спричинена відсутністю 

доступу до належного їм 

майна. 

Виконавець КМУ 

Попітченк

о Руслан 

Миколайо

вич 

В цілому до проекту Прошу додати до проекту 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

«Про затвердження Плану 

заходів з реалізації 

Стратегії інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб та впровадження 

довгострокових рішень 

щодо внутрішнього 

переміщення на період до 

2020 року»  : 

 

1) Термінове  питання про 

забезпечення житлом 

біженців - внутрішньо 

переміщених осіб, не тільки 

"вразливі категорії" а всіх 

ВПО без обмежень . 

Наприклад у мене мати й 

батько інваліди 1948 року 

народження і на утриманні 

двоє дітей, коштів які я 

заробляю недостатньо. Ми 

бідуємо в арендованому 

житлі низької якості, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

 

5. Оцінка матеріальної та 

моральної шкоди і 

надання компенсацій 

після повернення 

контролю над 

окупованими 

територіями у Донецькій 

та Луганській областях, 

Автономній Республіці 

Крим та місті 

Севастополі з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок 

бойових дій і тимчасової 

окупації частини 

території України 

 

… 

 

4) розроблення та 

подання Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

механізму оцінки 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

економимо на одязі, на 

продуктах та ліках,  на 

своєму здоров'ї. 

 

2) Питання "Діти війни" - 

надати їм пільги, як 

сиротам та додатково 

забезпечити санаторним 

лікуванням 

матеріальної шкоди і 

надання компенсацій 

внутрішньо 

переміщеним особам з 

урахуванням 

особливостей завданої 

шкоди внаслідок 

бойових дій і тимчасової 

окупації частини 

території України 

Віра 

Губанова 

В цілому до проекту пересилаю Вам 

напрацювання 

громадськості внутрішньо 

переміщених осіб  - 

експертної групи з питань 

ВПО Громадської ради при 

Мінрегіоні. 

Ми дуже зневірені у те, що 

МінТОТ створений для 

вирішення проблем 

постраждалих від війни на 

Сході України і Ви будете 

прикладати зусилля, щоб 

змінити геноцидну 

політику сьогоднішньої 

влади до ВПО і почати 

працювати для людей.  

  Тож Вам прийдеться 

довести, що ми - ВПО не 

праві і МінТОТ відпрацьовує 

Не враховано. 

Вказані напрацювання 

не містять конкретних 

пропозицій до Плану 

заходів  

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

своє існування на 300%. 

Віталій 

Святошен

ко  

В цілому до проекту  Очень прошу учесть в 

проекте плана 

мероприятий, касающихся 

ВПЛ, такую категорию 

ВПЛ, как ВПЛ с 

инвалидностью, а также 

семьи ВПЛ где есть дети с 

инвалидностью. 

Воспользоваться 

существующими 

программами по жилью они 

не могут и кредиты вряд ли 

потянут, так как, 

например моя пенсия по 

инвалидности составляет 

1500 грн, у жены - такая 

же (оба передвигаемся на 

колясках).  

Не враховано. 

Вказані напрацювання 

не містять конкретних 

пропозицій до Плану 

заходів  

 

Пропозиці

я, 

надіслана 

електронн

ою 

поштою 

(Abdullah 

Abdullah) 

В цілому до проекту С 2014г. нахожусь с семьёй 

в Днепре, четверо детей, 

один из них получил 

инвалидность, моё мнение 

из-за психологических 

травм,( испуг,и т.  д), кто в 

ответе по конституции 

Украины, за безопасность 

граждан?, кто ответит за 

утраченное жильё? 

Выплаты мы как ВПЛ, 

Не враховано. 

Вказані напрацювання 

не містять конкретних 

пропозицій до Плану 

заходів  

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

тоже лишены (1/3, часть 

жилья у старшего сына )), 

наследство тёщи,) одним 

словом весело, что может 

предложить министерство 

с армией юристов и т.д. 

Українськ

а 

гельсінськ

а спілка з 

прав 

людини 

В цілому до проекту 

Норма відсутня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

Прийняти законодавство 

щодо визначення статусу 

всіх захищених осіб умовах 

збройного конфлітку та 

державної допомоги таким 

особам та їх родинам. 

 

Відповідальні за виконання  

Мін’юст, МТОТ, МОЗ 

 

 

 

 

 

Надання безоплатного 

медичного обслуговування 

та компенсацій особам з 

числа  ВПО, які 

постраждали (у тому числі 

тим, які отримали 

поранення, каліцтва, 

контузії, травми або 

інвалідність) внаслідок 

Не враховано. 

Пропозиція не є 

конкретною. Зокрема, 

не зрозумілим є 

формулювання 

«статус всіх 

захищених осіб 

умовах збройного 

конфлікту». 

 

 

 

 

 

 

Враховано частково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) забезпечення 

доступності медичних 

послуг для внутрішньо 

переміщених осіб, у 

тому числі осіб з 

інвалідністю з їх числа 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

ведення бойових дій або 

інших серйозних порушень 

МГП  

 

Відповідальні за виконання  

Мін’юст, МТОТ, МОЗ  

 

Обгрунтування 

Одним із принципів на 

яких ґрунтується Стратегія 

є принцип протидії 

насильству в умовах 

міжнародного збройного 

конфлікту, а одним із 

очікуваних результатів її 

впровадження є реалізація 

прав ВПО у сфері охорони 

здоров’я. 

Переміщення осіб з 

територій, на яких триває 

збройних конфлікт часто 

спричинений вчиненням 

щодо них або членів їх 

родин насильства. Серед 

осіб, які мають статус ВПО 

чимало тих, хто постраждав 

від артилерійських 

обстрілів районів, де 

масово проживає цивільне 

населення. Досить 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

поширеною практикою з 

боку незаконних збройних 

формувань та російських 

регулярних військ, які 

присутні на Сході України 

є порушення правил та 

звичаїв ведення війни, що в 

тому числі призводить до 

жертв серед цивільного 

населення. 

З метою виконання завдань 

і цілей Стратегії Уряд має 

зосередитись на 

запровадженні до 

національного 

законодавства Основних 

принципів і керівних 

положень ООН, що 

стосуються права на 

правовий захист і 

відшкодування збитку для 

жертв грубих порушень 

міжнародних норм у сфері 

прав людини і серйозних 

порушень міжнародного 

гуманітарного права від 25 

липня 2005 року. 

Усвідомлюючи той факт, 

що ВПО, які перемістились 

з окупованих територій або 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

з району ведення бойових 

дій є жертвами збройного 

конфлікту, серед яких 

велика кількість 

потерпілих від воєнних 

злочинів та злочинів проти 

людяності, Уряд, 

приймаючи рішення, 

спрямовані на інтеграцію 

ВПО, незмінно має 

ґрунтуватись на принципах 

міжнародного права прав 

людини, міжнародного 

гуманітарного права і 

пов'язані з ними стандарти, 

включаючи стандарти, 

закріплені в Женевської 

конвенції про захист 

цивільного населення під 

час війни і другому 

додатковим протоколом до 

Женевських конвенцій, що 

стосується захисту жертв 

збройних конфліктів 

неміжнародного характеру. 

Офіс Ради 

Європи в 

Україні  

До проекту плану 

Заходів в цілому  
 

Норма відсутня  

 

 

 

Пропонуємо (дуже радимо) 

додати Порядку окремий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

напрям, реалізацію якого 

ми зможемо підтримати: 

 

Правова допомога та 

підвищення правової 

поінформованості  

внутрішньо переміщених 

осіб (та осіб, що 

проживають на тимчасово 

окупованих територіях - 

щодо цієї категорії - на Ваш 

розсуд) 

 

Заходи: 

 

- Здійснення моніторингу 

правових проблем, що 

виникають у ВПО, осіб, які 

проживають вздовж лінії 

зіткнення та тимчасово 

окупованих територіях, а 

також порушень їх прав 

людини (із залученням 

громадських організацій та 

Офісу Уповноваженого з 

прав людини); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано з 

метою уникнення 

дублювання  

План заходів з 

реалізації 

Національної стратегії 

у сфері прав людини 

на період до 2020 

року, затверджений 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від  

23 листопада 2015 р. 

№ 1393-р, передбачає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

 

- здійснення оцінки 

законодавства України та 

національної судової 

практики на відповідність 

міжнародним та 

європейським стандартам 

захисту прав ВПО та інших 

осіб, які постраждали від 

конфлікту, з метою їх 

вдосконалення з 

урахуванням резолюцій 

Парламентської Асамблеї 

Ради Європи, інших 

міжнародних інституції, а 

також балансу публічних та 

приватних інтересів. 

 

 

 

 

аналогічний захід  

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснення оцінки 

національного 

законодавства та 

національної судової 

практики у сфері 

захисту прав 

внутрішньо 

переміщених осіб на 

відповідність 

міжнародним 

зобов’язанням України 

Відповідальні виконавці 

Мін’юст 

МТОТ 

МЗС 

громадські, міжнародні 

організації 

 

Термін виконання  

ІV квартал 2018 р. 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

 

 

- Покращення доступу ВПО 

до правової допомоги та 

засобів юридичного захисту 

через підвищення 

потенціалу залучених 

установ, що забезпечують 

надання первинної та 

вторинної правової 

допомоги, у тому числі 

системи безоплатної 

правової допомоги, 

адвокатів, а також суддів. 

Організація та проведення 

з цієї метою тренінгів, 

інших форм підвищення 

кваліфікації для суддів, 

адвокатів, співробітників 

системи безоплатної 

правової допомоги з 

проблемних питань 

законодавства України 

стосовно захисту прав 

ВПО, а також відповідної 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

9) створення належних 

умов для надання 

безоплатної правової 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 

 

Відповідальні виконавці   

Мін’юст 

обласні та Київська 

міська державні 

адміністрації 

громадські, міжнародні 

організації 

 

Строки виконання  

постійно 

 

 

 

 

 

 



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

практики Європейського 

суду з прав людини та 

інших стандартів Ради 

Європи; 

 

- Забезпечення надання 

кваліфікованої правової 

допомоги ВПО у 

довгостроковій перспективі 

через здійснення фахової 

підготовки студентів 

юридичних вищих 

навчальних закладів або 

факультетів з питань 

захисту прав ВПО, а також 

відповідної практики 

Європейського суду з прав 

людини та інших 

стандартів Ради Європи; 

запровадження з цієї метою 

спецкурсів, навчальних 

дисциплін, 

сертифікаційних освітніх 

програм. 

 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснення фахової 

підготовки студентів 

юридичних вищих 

навчальних закладів з 

питань захисту прав 

ВПО, а також 

відповідної практики 

Європейського суду з 

прав людини та інших 

стандартів Ради 

Європи;  

 

Відповідальні виконавці 

МОН 

Мін'юст 

МТОТ 

громадські, міжнародні 

організації 

 

Термін виконання  



Автор 

пропозиції 
Текст проекту  Запропоновані зміни 

Відмітка про 

врахування 
Спосіб врахування 

І квартал 2019 р. 

 


