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КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 
«Стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини щодо захисту 
прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово 

окупованих територіях України, звільнення заручників та відновлення 
їхніх прав» 

 

Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента 

України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 (далі – Національна стратегія) є чи не 

першим системним документом, покликаним інтегрувати цінності прав людини в різні 

сфери державної політики. Виконання стратегії відбувається через деталізацію її 

основних напрямів у Плані заходів з реалізації Національної стратегії в сфері прав 

людини на період до 2020 року, затвердженому Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2015 року №1393-р. (далі - План заходів). Відповідно до 

Національної стратегії, План заходів визначив правозахисні завдання на найближчі 

п’ять років. 

Однією із важливих частин Національної стратегії і Плану заходів є так звані “нові 

виклики” - завдання Уряду щодо забезпечення та захисту прав людини внаслідок 

військової агресії Російської Федерації, проведення антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях. 

На момент написання та ухвалення Національної стратегії ситуація в Криму та на 

сході України не була визначена як збройний конфлікт. Тому стратегічні напрями 

Національної стратегії, та, відповідно, Плану заходів наразі не передбачають повного 

обсягу завдань із захисту прав людини в умовах збройного конфлікту, включаючи повну 

реалізацію норм міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини, 

впровадження принципів правосуддя перехідного періоду. 

Результати періодичного моніторингу виконання Національної стратегії і Плану 

заходів, що здійснюється з 2016 року спільно Уповноваженим Верховної Ради України 

з прав людини та організаціями громадянського суспільства2, виявили незадовільний 

стан виконання цих документів органами виконавчої влади. Окрім того моніторами було 

з’ясовано, що окремі завдання Плану заходів втратили актуальність, а деякі - 

потребують перегляду. Так, у січні 2018 року був прийнятий Закон України “Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях”, відповідно 

до якого окремі території Донецької та Луганської областей отримали статус тимчасово 

окупованих територій, нарівні з АР Крим та м. Севастополь, визначено інші напрями 

державної політики, які матимуть безпосередній вплив, зокрема, на мешканців 

тимчасово окупованих територій. Також протягом 2016-2018 років було ухвалено ряд 

важливих для України рішень міжнародними організаціями (ГА ООН, ПАРЄ, Рада ЄС 

щодо політв’язнів тощо). Все це зумовлює потребу перегляду Плану заходів для 

врахування зміни поточної ситуації з станом забезпечення і захисту прав людини. 

 

                                                
1 Аналітична записка та рекомендації підготовлені фахівцями Офісу УВКБ ООН в Україні, ГО “Донбас-

СОС”, ГО “КримСОС”, ГО “Громадський Холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”, ГО “УГСПЛ”, БФ “Право на 

захист”, ГО “Центр інформації про права людини”, ГО “Кримська правозахисна група”, ГО “Медійна 

ініціатива з прав людини”, БФ “Восток-СОС”, ГО “Український інститут з прав людини”. 

2 http://hro.org.ua/index.php?id=1513929489  

http://hro.org.ua/index.php?id=1513929489
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Статистика. За даними Міністерства соціальної політики, станом на 2 квітня 

2018 року в Україні взято на облік 1 492 590 внутрішньо переміщених осіб (надалі - 

ВПО).3 Водночас, ООН оцінює цю цифру на рівні одного мільйона осіб, звертаючи увагу 

на те, що серед зареєстрованих в якості ВПО значна кількість - жителі окупованих 

територій Донецької та Луганської областей, які змушені реєструватися з метою доступу 

до державних послуг та власних пенсій.  

Згідно з офіційними даними Пенсійного фонду України, кожен другий пенсіонер, 

який проживав в 2014 році на сьогоднішній окупованій території Донбасу, не отримує 

зараз пенсію - тобто з близько 1,2 млн пенсіонерів наразі пенсію отримують лише 516 

тисяч, оформивши для цього довідку про взяття на облік ВПО. 

Рух через лінію розмежування  у межах Донецької та Луганської областей доволі 

інтенсивний. Державна прикордонна служба інформує, що протягом 2017 року 

відбулося 11 842 тис. перетинів на сході, що в середньому становить більше 6500 

перетинів щодня на кожному з п’яти пунктів пропуску. Найбільша кількість перетинів 

відбулася у Мар’їнці (2900 тис. за рік, або майже 8000 осіб щодня), Майорську (2 782 

тис за рік, або більше 7500 осіб щодня) та Станиці Луганській (майже 2500 тис. за рік 

або  більше 6700 щодня). 

 Згідно з інформацією Державної пенітенціарної служби України, у грудні 2014 

року на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишалося 

28 установ для відбування покарань із 16 200 засудженими, що в них утримувалися. 

Щодо Криму – було виявлено випадки масового переведення засуджених з півострова 

до установ, які розташовані на території Російської Федерації. З відкритих джерел та за 

інформацією правозахисних організацій відомо, що це щонайменше 4700 осіб. 

За інформацією українських правозахисних організацій, станом на середину 

квітня 2018 року 66 громадян України утримуються Російською Федерацією в 

окупованому Криму (39 осіб) та Росії (27 осіб) із політичних мотивів, з яких 22 особи 

вже отримали вироки російських або окупаційних судів, справи решти - на етапі 

досудового розслідування або судового розгляду.  

Ситуація із забезпечення прав мешканців тимчасово окупованої території 

АР Крим та м. Севастополя. 19 грудня 2017 року Генеральна Асамблея ООН схвалила 

резолюцію № A/RES/72/190 «Положення у сфері прав людини в Автономній Республіці 

Крим та місті Севастополі, Україна», якою засудила «порушення, обмеження прав 

людини, дискримінаційні заходи і практику щодо жителів тимчасово окупованого 

Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших 

етнічних і релігійних груп, з боку російської окупаційної влади». Разом із тим, Уряд 

України вживає недостатніх зусиль для подолання порушень прав людини на тимчасово 

окупованій території України, а також для підтримки правових, культурних, 

економічних та інших зв’язків з населенням Криму. Мають місце системні порушення  

органами влади України прав кримчан, а саме: передача персональних даних органам 

влади Російської Федерації для з’ясування питання отримання громадянами України 

пенсій та інших соціальних виплат від РФ; примушування кримчан отримати статус 

ВПО для виплати пенсій та інших видів соціальної допомоги; дискримінація при 

отриманні банківських послуг та оподаткуванні доходів4; відсутність адміністративної 

процедури визнання фактів народження та смерті, що сталися на тимчасово окупованій 

                                                
3 http://www.msp.gov.ua/news/15050.html  

4 Закон України “Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” від 12.08.2014 № 1636-VII, постанова 

НБУ від 03.11.2014  № 69 “Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму 

тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" від 03.11.2014  № 69. 

http://www.msp.gov.ua/news/15050.html
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території; брак елементарних гігієнічних умов, пунктів медичної допомоги, місць 

очікування на пунктах в'їзду/виїзду в Херсонській області. 

Правозахисними організаціями фіксуються випадки переслідування через 

релігійні переконання, етнічну приналежність та обшуки в житлових будинках 

кримських татар, а також застосування тортур та нелюдського ставлення. 

Захист осіб, які незаконно позбавлені волі з політичних мотивів внаслідок 

міжнародного збройного конфлікту (агресії РФ). На тлі спроб держави системно 

вплинути на проблему у вигляді створення у структурі МінТОТ Відділу з питань осіб, 

позбавлених особистої свободи (який, щоправда, ще не укомплектований та фактично 

не запрацював), досі не було ухвалено закону про захищених осіб у збройному 

конфлікті, що впливає на здатність держави підтримувати як жертв незаконного 

затримання на тимчасово окупованих територіях. Жоден із розроблених та 

зареєстрованих у парламенті законопроектів (в тому числі, проект закону  реєстр. 8025)  

не відповідає міжнародним стандартам і не враховує досвід національних НУО у сфері 

захисту незаконно утримуваних у рамках конфлікту осіб та підтримки їх родин.  

Також варто зазначити, що постанова №8064 “Про Звернення Верховної Ради 

України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних 

організацій щодо засудження політичних репресій Російської Федерації проти громадян 

України внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та звільнення 

політичних в’язнів – громадян України”, ухвалена Верховною Радою у лютому 2018 

року, містить неповний перелік незаконно утримуваних Росією із політичних мотивів 

осіб (в ньому бракує щонайменше 14 осіб, яких правозахисні НУО вважають такими, 

хто утримується із політичних мотивів). Не визначеними залишаються критерії внесення 

або невнесення осіб до цього списку. Також, українська влада не узгодила список 

посадовців, які причетні до порушень прав людини незаконно утримуваних громадян 

України, для звернення до західних країн з проханням запровадити відносно цих осіб 

персональні санкції. Не проводиться системний моніторинг персональних санкцій, що 

вже були введені.  

 Соціальні права ВПО та мешканців тимчасово окупованих територій. 
Згідно з Керівними принципами ООН з питання переміщення осіб всередині країни, 

ВПО не повинні піддаватися дискримінації при здійсненні будь-яких прав і свобод на 

тій підставі, що вони є переміщеними всередині країни особами. Політика держави має 

бути спрямована на сприяння переселенню та інтеграції в нові громади, або безпечному 

поверненню на попередні місця проживання після закінчення бойових дій за вибором 

особи, керуючись принципом, що внутрішнє переміщення є фактом, який стався в житті 

особи, а не статусом, який залежить виключно за наявності чи відсутності довідки. 

Натомість, на сьогодні, більшість підзаконних актів, які регулюють права внутрішньо 

переміщених осіб не відповідають цьому принципу, негативно впливаючи на 

можливість реалізації їх громадянських прав та інтеграції ВПО в нові громади. 

Так, особи які вже мають нове житло, змінили місце реєстрації та бажають 

відмовитися від довідки ВПО, позбавляються права на пенсійні виплати; отримання 

пенсії та соціальних виплат, які не пов’язані з фактом переміщення, можливі лише за 

наявності довідки ВПО; чинні порядки призначення та контролю за соціальними 

виплатами є дискримінаційними, непомірними для реалізації соціальними 

працівниками, а також ефективно оскаржуються ВПО в судах.  

У свою чергу, поновленні виплати пенсій для кримчан проводиться після 

надходження пенсійної справи разом з документами про припинення/не призначення 

виплати пенсії окупаційною владою. Період надходження справи є достатньо тривалим 

та здійснюється за запитом органів Пенсійного фонду України з повідомленням 

персональних даних особи.   
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        Політичні права ВПО. Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи "Про 

гуманітарні наслідки війни в Україні", що була прийнята 23 січня 2018 року, вказує на 

необхідність забезпечення можливості реалізації виборчих прав внутрішньо 

переміщених осіб на всіх видах виборів, в тому числі місцевих (п.11.11). Нагальним 

завданням є забезпечення політичних прав внутрішньо переміщених осіб за місцем 

фактичного проживання в приймаючих громадах. Це є необхідним кроком задля 

реалізації конституційних прав ВПО як громадян України на участь у виборах, 

управлінні державними справами, у місцевому самоврядуванні, використовуючи всі 

доступні інструменти участі в локальній демократії (створення органів самоорганізації 

населення, участь у загальних зборах, громадських слуханнях, права на місцеву 

ініціативу, громадський бюджет тощо). 

Згідно з чинним законодавством, громадяни України реалізують своє право на 

участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних 

громад. Однак ВПО, маючи реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій 

території, не є членами  територіальних громад, до яких вони переселилися, отже 

позбавлені права на участь у місцевому самоврядуванні та інших формах прямої 

демократії.  

Компенсація зруйнованого майна та житлові права ВПО. Одним з найбільш 

нагальних і водночас невирішених питань щодо захисту майнових прав ВПО є питання 

реалізації ними належного їм права на компенсацію за пошкоджене або зруйноване 

житло внаслідок бойових дій. На сьогодні в Україні діє ст. 19 Закону України «Про 

боротьбу із тероризмом», якою вказана лише можливість отримання такої компенсації, 

однак сам механізм і порядок відсутній, що унеможливлює реалізацію особами 

зазначеного вище права. У тому, що стосується житлових прав ВПО, то одним з 

найперших завдань є оцінити їхні потреби у житлі та, з урахуванням цього, розробити 

ефективну державну політику з довгостроковими житловими рішеннями. 

 Свобода пересування в межах Донецької та Луганської областей. Кількість 

контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення - чотири  в Донецькій 

області та один (пішохідний) в Луганській області - є критично недостатньою для 

забезпечення потреб громадян, які щодня переміщуються через лінію зіткнення. Також 

КПВВ залишаються позбавленими належної інфраструктури (транспортного 

сполучення, санітарних умов, пунктів  надання медичної допомоги, наявності 

представників Координаційних груп, іншого); правове регулювання (впроваджена 

дозвільна система перетину, перелік дозволених до переміщення товарів, інше)  

потребує актуалізації та змін, в тому числі відповідно до чинного Закону України “Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях”. Існуючий 

стан речей призводить до ускладнень пропускної спроможності та переміщенню осіб в 

цілому, що здійснюється в умовах постійної небезпеки. 

Реєстрація народжень і смертей, що відбулися на тимчасово окупованих 

територіях або територіях, де органи державної влади України тимчасово не 

виконують своїх повноважень. Реєстрація фактів, що мають юридичне значення, 

особливо тих, що стосуються природного плину життя людини - народжень і смертей - 

є важливим елементом зв’язку між державою та населенням тимчасово окупованих та 

неконтрольованих територій. Існуюча судова процедура містить цілу низку недоліків: 

вартість (проїзд, перебування на контрольованій територій), тривалість (від 3 днів до 5-

6 тижнів) та ефективність (із більш як 115 тисяч народжень на ТОТ, свідоцтва про 

народження українського зразка отримали менше 21 тисячі). Існує нагальна 

необхідність розробки адміністративного порядку визнання фактів народжень та 
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смертей, які відбулися на тимчасово окупованих територіях в АР Крим та місті 

Севастополі, Донецької та Луганської областей. 

Освіта мешканців тимчасово окупованих територій. За даними Міністерства 

освіти Криму станом на 2018 рік,  на півострові навчаються 195 тис. школярів та біля 60 

тисяч студентів, щорічно в Криму випускниками стають приблизно 10-12 тисяч 

школярів базової школи та стільки же основної. Освітні документи, які вони отримають, 

не визнаються більшістю держав світу. Таким чином, на даний час освітню сертифікацію 

від Міністерства освіти та науки України не отримали понад 80 тисяч випускників 

кримських шкіл.  

Існуюча система освіти не може забезпечити кримчанам рівний доступ до освіти 

на материковій частині України, відповідно можна визначити такі проблеми: 

суперечливість спеціальних нормативно-правових актівв сфері освіти, складна система 

вступу (18 іспитів та 4 ЗНО для отримання атестату), відсутність можливості навчатися 

українською мовою в Криму5 та ін.  В той же час, коли люди потребують консультацій 

та допомоги, на сьогодні в Україні все ще не існує Центра який міг би надавати якісну 

допомогу у всіх питаннях пов’язаних із освітою для мешканців тимчасово окупованого 

Криму. 

«Засади державної політики захисту прав людини в умовах подолання 

наслідків збройного конфлікту» як правовий інструмент запровадження 

принципів правосуддя перехідного періоду в Україні 

 В Україні має бути визначений єдиний та комплексний підхід до вирішення 

питань, пов’язаних із збройним конфліктом, забезпечено одночасну та узгоджену 

реалізацію заходів із відшкодування збитків жертвам збройного конфлікту, притягнення 

винних до відповідальності, а також гарантування неповторення збройного конфлікту.  

Робочою групою, яка була створена при Офісі Уповноваженого Верховної Ради з 

прав людини з активістів громадських організацій, народних депутатів, представників 

органів влади, з листопада 2017 року був розроблений документ, що містить концепцію 

української моделі правосуддя перехідного періоду - “Засади державної політики 

захисту прав людини в умовах подолання наслідків збройного конфлікту”. Наразі 

необхідними є підтримка, законодавче закріплення та впровадження положень цих 

Засад. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Верховній Раді України: 

 

1.1. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про створення вільної 

економічної зони «Крим» та особливості здійснення економічної діяльності на 

тимчасово окупованій території України”.  Розробити та прийняти закон про 

особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території. 

1.2. Внести зміни до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим тимчасово окупованої території”, впроваджуючи виключення для 

документів, які посвідчують факти народження чи смерті, із загального правила про 

невизнання документів, виданих окупаційними органами влади (доповнити статтю 9 

частина 3). 

                                                
5 http://crimeahrg.org/v-kryimu-kolichestvo-ukrainskih-klassov-sokratilos-v-31-raz-za-dva-goda-

infografika/  

http://crimeahrg.org/v-kryimu-kolichestvo-ukrainskih-klassov-sokratilos-v-31-raz-za-dva-goda-infografika/
http://crimeahrg.org/v-kryimu-kolichestvo-ukrainskih-klassov-sokratilos-v-31-raz-za-dva-goda-infografika/
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1.3. Внести зміни до Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, 

передбачивши механізм реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово 

окупованих територіях України.  

1.4. Прийняти Проект Закону №6692 “Про внесення змін до деяких законів України 

щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян”. 

1.5.  Прийняти Проект Закону №6240 “Про внесення змін до деяких законів України 

(щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині 

країни громадян)”. 

1.6. Підтримати в цілому ідею необхідності використання засад правосуддя перехідного 

періоду для вирішення проблем подолання наслідків конфлікту та на основі цього 

розробити сучасну політику захисту права на життя населення під час військових та 

надзвичайних ситуацій. 

1.7. Підтримати опрацювання та розгляд профільними комітетами проекту Закону 

«Засади державної політики захисту прав людини в умовах подолання наслідків 

збройного конфлікту», підготовленого спільно з організаціями громадянського 

суспільства. 

1.8. Організувати та провести парламентські слухання щодо стану реалізації прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні (на виконання рекомендації парламентських 

слухань на тему: "Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян 

України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово 

неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції", схвалені 

Постановою Верховної Ради України від 31 березня 2016 року №1074-VIII). 

1.9. Організувати на базі Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин та міжнаціональних відносин комітетські слухання щодо 

державної політики в сфері застосування та обліку санкцій до осіб, причетних до 

політично мотивованих незаконних переслідувань громадян України, а також 

координації державного та недержавного сектору у цьому питанні. 

1.10. Організувати на на базі Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин та міжнаціональних відносин комітетські слухання щодо ситуації 

із забезпеченням прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та 

м. Севастополя.  

 

 

 

2. Кабінету Міністрів України: 

 

2.1. Підготувати та винести на громадське обговорення проект розпорядження КМУ про 

внесення змін до Плану заходів з реалізації Національної стратегії в сфері прав людини 

на період до 2020 року, затвердженому Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2015 року №1393-р. 

2.2. Затвердити План заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на 

період до 2020 року у відповідності до Керівних принципів ООН, рекомендацій 

Резолюцій Ради Європи 2133 (2016) та 2198 (2018), передбачивши фінансування 

відповідного Плану заходів, та механізму моніторингу виконання Плану заходів із 

залученням громадськості. 

2.3. Відокремити отримання пенсії та соціальних виплат, які не пов’язані з внутрішнім 

переміщенням, від необхідності отримувати довідку про взяття на облік ВПО, шляхом 

внесення змін до відповідних підзаконних актів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1074-19#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1074-19#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1074-19#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1074-19#n11
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2.4. Затвердити розроблений міжвідомчою робочою групою при МТОТ механізм 

забезпечення пенсійних виплат особам, які проживають на територіях Донецької та 

Луганської областей, де органи державної влади не здійснюють своїх повноважень. 

2.5. Визначити, враховуючи норми міжнародного гуманітарного права, категорії осіб, 

які повинні бути захищені з боку держави в рамках конфлікту та гарантії соціальної та 

інших видів державної допомоги таким особам. Розробити із залученням правозахисних 

організацій та родин незаконно утримуваних осіб закон про захищених осіб у рамках 

конфлікту та передати його на розгляд Верховної Ради України.. 

2.6. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету у розмірі 96 714,4 

тис. грн. на «заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених 

особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади 

Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово 

окупованій  території  України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей». 

2.7. Вдосконалити та спростити процедуру паспортизації для жителів тимчасово 

окупованих територій,  в тому числі: скасувати норми щодо відповідальності за 

несвоєчасне отримання паспортів громадянина України мешканцями тимчасово 

окупованих територій; збільшити кількість співробітників Державної міграційної 

служби (ДМС) у наближених населених пунктах до тимчасово окупованих територій. 

2.8. Удосконалити та спростити існуючий в Україні порядок в’їзду/виїзду з Криму, що 

врегульований Постановою Кабінету Міністрів України №367 від 4 червня 2015 року. 

Зокрема, дати можливість іноземним правозахисникам, адвокатам та журналістам 

подавати заяву на в’їзд до Криму он-лайн та/або з-за кордону (через 

консульські/дипломатичні закордонні представництва України), іншою мовою крім 

української (наприклад, англійською), а також отримувати багаторазові дозволи на в’їзд 

до Криму та скоротити терміни процедури. Крім того, потребує зміни сам принцип 

надання дозволів на в’їзд до Криму для правозахисників, адвокатів та журналістів – з 

дозвільного на повідомний. 

2.9. Розробити та затвердити порядок переміщення товарів у ручній поклажі та/або 

супроводжуваному багажі автомобільним транспортом фізичними особами на 

тимчасово окуповані території України та у зворотньому напрямку  з переліком 

заборонених товарів до переміщення. 

2.10. Усунути наявні в митному законодавстві обмеження та забезпечити реальну 

можливість мешканцям тимчасово окупованої території Криму евакуювати особисте 

рухоме майно та бізнес з півострову (включаючи домашніх тварин, витвори мистецтва, 

тощо). Розробити та внести зміни до митного законодавства України, запровадивши 

адекватні та адаптовані до ситуації окупації процедури перетину КПВВ з Кримом для 

громадян з особистим рухомим майном. 

2.11. Ініціювати додатковий аналіз процесу реформування сектору безпеки з точки зору 

засад перехідного правосуддя. 

2.12. Враховуючи міжнародні документи ООН та Ради Європи щодо всебічної 

підтримки засад перехідного правосуддя в рамках подолання збройних конфліктів, 

експертну підтримку та ініціативи громадянського суспільства щодо запровадження 

механізмів перехідного  правосуддя до вирішення нагальних проблем України, 

рекомендувати ЦОВВ організувати робочі зустрічі, спільно з фаховими неурядовими 

організаціями, щодо обговорення перспективних напрямків використання 

міжнародного досвіду правосуддя перехідного періоду в практиці органів влади 

України. 

2.13. Розробити механізм фіксації пошкоджень/зруйнувань та запровадити єдиний 

підхід з метою уніфікації і прийнятності, ведення обліку пошкодженого або 
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зруйнованого майна, створити уніфіковану методику визначення обсягу пошкоджень 

для розробки механізмів оцінки завданої шкоди. 

2.14. Розробити нормативно-правовий акт про компенсацію за пошкоджене/зруйноване 

майно внаслідок терористичного акту,  проведення Антитерористичної операції або 

збройного конфлікту. Для кваліфікації пошкоджень як таких, що отримані під час 

збройного конфлікту необхідно внести доповнення з цього питання у законодавчі акти. 

2.15. Здійснити аналіз ситуації та вивчити приклади вирішення; розробити пропозиції 

щодо порядку відшкодування вартості житлово-комунальних послуг власникам 

будинків/квартир, які зайняті військовими у зв’язку із проведенням антитерористичної 

операції або здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації. 

2.16. Розробити механізм і процедури щодо оцінки житлових потреб внутрішньо 

переміщених осіб. 

2.17. Терміново прийняти механізм реалізації Порядку та умови надання державної 

цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти студентам зі 

статусом ВПО - у частині повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, пільгових довгострокових кредитів для здобуття 

освіти. 

2.18. Розробити та запровадити програму «Культурна та освітня реінтеграція Криму»; 

2.19. Привести Постанову Кабінету Міністрів України № 975 від 23 листопада 2016 року 

«Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти» у відповідність до Закону України “Про внесення 

змін до 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” від 14 травня 2015 № 425-VII щодо навчання 

дітей, зареєстрованих як ВПО. 

2.20 Внести  зміни в Постанову КМУ від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати 

соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» щодо 

гарантування виплати соціальних стипендій студентам, зареєстрованим як ВПО, 

незалежно від вибору форми здобуття вищої освіти  

 

3. Міністерству Оборони України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції 

України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб, Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації, Луганській обласній 

військово-цивільній адміністрації вжити  заходів щодо: 

- відкриття альтернативних КПВВ в Луганській області; 

- надання правового   статусу КПВВ в Донецькій та Луганській областях, з 

визначенням ЦОВВ, відповідального за їх функцінування та облаштування;  

- врегулювання  питання  погашення наявної заборгованості за спожиту 

електроенергію, товари та послуги на КПВВ, та  виділення коштів з державного 

бюджету на зазначені цілі; 

- забезпечення присутності на КПВВ “Станиця Луганська” представників 

Координаційної групи ОТУ “Луганськ”. 

 

4. Міністерству охорони здоров’я, Донецькій обласній військово-цивільній 

адміністрації, Луганській обласній військово-цивільній забезпечити пункти постійного 
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базування бригад екстренної (швидкої) медичної допомоги на контрольних пунктах 

в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей. 

 

5. Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства, Міністерству юстиції України, розробити законопроект та подати його на 

розгляд Кабінету Міністрів щодо внесення змін до Законів України: «Про місцеве 

самоврядування» та «Про органи самоорганізації населення» щодо  надання права ВПО 

брати участь  у місцевому самоврядуванні та органах самоорганізації населення. 

 

6. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства і Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб розробити законопроект та подати його на розгляд Кабінету Міністрів 

України щодо змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання» з метою розробки процедури внесення ВПО до реєстру територіальних 

громад. 

 

7.  Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб, Міністерству соціальної політики України та Службі безпеки України  забезпечити 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 38 від 31.01.2018 “Деякі питання 

соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи” в 

частині формування переліку осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи 

внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської 

Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території 

України, звільнених 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. та організації виплати 

одноразової грошової допомоги вказаній категорії осіб згідно “Порядку Виплати 

одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої 

свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської 

Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території 

України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року”. 

 

8. Пенсійному фонду України припинити незаконну практику передачі персональних 

даних внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованого Криму до органів 

пенсійного фонду РФ, а також будь-яких інших органів країни-агресора та/чи 

окупаційних органів влади без інформованої згоди особи, персональні дані якої 

передаються.  

 

9. Міністерству юстиції України: 

9.1. Розробити та подати до Верховної Ради України проект Закону “Про правовий 

статус засуджених, які відбували покарання на тимчасово окупованих територіях 

України, на території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, а також на 

території держави-агресора”. 

9.2. Спільно з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб розробити та впровадити нормативно-правовий акт (акти), необхідний 

(необхідні) для визнання фактів народжень чи смертей, що відбулися на тимчасово 

окупованих чи неконтрольованих територіях, в адміністративному порядку, який буде 

доступним та ефективним для жителів тимчасово окупованих територій. При розробці 
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процедури рекомендується використовувати досвід та можливості міжнародних та 

громадських організацій, залучивши їх до процесу нормотворення. 

 

10. Міністерству освіти та науки України: 

10.1. Усунути наявні проблеми із доступом молоді з окупованих територій до навчання 

в українських вищих навчальних закладах. 

10.2. Створити єдиний освітній простір з тимчасово окупованими територіями  через 

дистанційні формі навчання. 

10.3. Розробити та затвердити програми дистанційного навчання дітей з окупованих 

територій.  Створити навчальний контент з усіх предметів, від 1 по 11 клас. 

10.4. Створити окремий онлайн-ресурс, який стане передумовою для дистанційного 

навчання дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та отримання 

ними документів державного зразка про здобуття базової та повної загальної середньої 

освіти. 

10.5. Розробити порядок дистанційного складання ДПА та ЗНО для дітей з тимчасово 

окупованих територій. Створити ІТ-платформу, на якій буде де розміщуватися контент 

і, можливо, проходитимуть ДПА. 

10.6. Узгодити нормативно-правові акти, зокрема Положення про дистанційну освіту ( 

перелік документів до зарахування, врахування попереднього навчання, освітні 

документи за рівні освіти - початковий, базовий, основний ), Положення про екстернат 

та Положення про Всеукраїнські олімпіади та конкурси та інше для можливості 

організації дистанційного навчання для мешканців окупованих територій.  

10.7. Поширювати дистанційні курси з громадянської та правової освіти. 

10.8. Розробити державну підтримку програм інтернет-освіти (через дистанційні модулі) 

та процедуру сертифікації даної освіти. 

10.9. Впровадити програму підготовки вчителів для участі у дистанційній освіті.  

10.10. Створити умови щодо реінтеграції педагогічних працівників, що переїхали або 

планують виїхати з тимчасово окупованих територій. 

 

11. Національному банку України скасувати положення пункту 1 Постанови правління 

НБУ № 699 від 03 листопада 2014 року “Про застосування окремих норм валютного 

законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони 

"Крим"”, яке прирівнює осіб, місцезнаходження якої (зареєстрована/постійно проживає) 

на тимчасово окупованій території України до нерезидентів.  

 

12. Об’єднаному оперативному штабу Збройних Сил України:  

- утриматися від розміщення військових на території об’єктів цивільної 

інфраструктури, в першу чергу — захищених об’єктів, таких, як медичні та 

освітні установи. 

- активізувати зусилля з розмінування підконтрольної території донецької та 

Луганської областей в межах населених пунктів де проживає цивільне населення. 

 

13. Луганській та Донецькій обласним військово-цивільним адміністраціям  у  зв’язку з 

безстроковим продовженням повноважень військово-цивільних адміністрацій вжити 

системні і довгострокові зусилля з підвищення довіри до цих структур з боку населення. 

У конкретному випадку міста Золоте та села Катеринівка критичної видається 

необхідність якнайшвидшого призначення голови військово-цивільної адміністрації та 

виконання Укази Президенту України № 513/2016 від 19 листопада 2016 року  
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14. Луганській та Донецькій обласним військово-цивільним адміністраціям, обласним 

та Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання Постанови 

Кабінету Міністрів України № 38 від 31.01.2018 “Деякі питання соціальної підтримки 

осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи” в частині надання допомоги у 

забезпеченні житлом осіб, яких було позбавлено особистої свободи, із числа внутрішньо 

переміщених осіб за місцем перебування на обліку та надання соціальної та 

психологічної допомоги і реабілітації особам, яких було позбавлено особистої свободи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


