
Шановний Григорію Михайловичу ! 

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України (далі – МТОТ) на виконання резолюції                                 

Віце-прем’єр-міністра України П. В. Розенка від 10 квітня 2018 р.                                     

№ 13768/1/1-18, розглянуло лист Комітету Верховної ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнародних відносин від 28 березня 2018 р.                                 

№ 13768/1/1-18, та в межах компетенції повідомляє наступне. 

На даний час МТОТ не визначено виконавцем за пунктами плану заходів з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України                                                           

від 23 листопада 2015 р. № 1393-р.  

Необхідно зауважити, що МТОТ під час погодження проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393» 

надані пропозиції до Міністерства юстиції України щодо включення МТОТ до 

відповідальних виконавців плану заходів з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 р. Однак, на сьогодні зміни до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р 

внесені не були.    

Разом з тим, з метою забезпечення належних гарантій захисту прав 

людини, МТОТ проводиться відповідна діяльність згідно компетенції, визначеної 

Положенням про МТОТ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України     

від 08 червня 2016 р. № 376.  

Щодо додержання норм міжнародного права для захисту життя мирного 

населення на тимчасово окупованій території України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 329, 

утворено Міжвідомчу комісію з питань застосування та реалізації норм 

міжнародного гуманітарного права в Україні (далі - Комісія). Комісія є дорадчим 

органом, що діє при Кабінеті Міністрів України, у сфері сприяння забезпеченню 
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реалізації міжнародно-правових зобов’язань України у галузі міжнародного 

гуманітарного права. 

Комісію очолює голова, яким за посадою є Міністр з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, до складу комісії 

входять представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

Національного комітету Товариства Червоного Хреста, інших установ та 

організацій. 

Необхідно зауважити, що 22 лютого 2018 р., у читальній залі Національної 

бібліотеки України імені Ярослава Мудрого проведено розширене тематичне 

засідання Комісії щодо ведення бойових дій в міських умовах. 

У заході взяли участь представники міжнародних організацій, іноземних 

дипломатичних представництв в Україні, центральних органів виконавчої влади 

та інших державних органів. 

Під час засідання проведено обговорення особливостей ведення бойових 

дій в умовах міста, а також наслідків до яких це може призвести. 

За підсумками засідання, з метою забезпечення відповідності 

національного законодавства положенням міжнародних договорів з питань 

міжнародного гуманітарного права, учасницею яких є Україна, Комісією будуть 

сформовані та схвалені відповідні рекомендації центральним органам 

виконавчої влади, присвячені веденню бойових дій в міських умовах.  

 Щодо здійснення комплексних заходів щодо підтримки та соціальної 

адаптації громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони 

України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1094, 

затверджено Комплексну державну програму 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 2017 року, яка є обмеженою в часі і не 

передбачає здійснення заходів щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 

впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення                  

на 2018 рік та наступні роки. Відтак постанова Кабінету Міністрів України           

від 16 грудня 2015 р. № 1094 з 01 січня 2018 р. втратила свою актуальність. 

З метою реалізації Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII, МТОТ 

розроблено Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 

довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, 

яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України                                                    

від 15 листопада 2017 р. № 909-р. Стратегія спрямована на розв’язання державою 

проблеми внутрішнього переміщення громадян України та його наслідків, 

зокрема приймаючих територіальних громад, створення ефективних 

інструментів державного управління, задоволення нагальних та постійних 

потреб внутрішньо переміщених осіб. 

На сьогодні МТОТ розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції 
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внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2020 року» (далі – проект 

розпорядження), проведено аналіз досвіду іноземних держав щодо інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення, зокрема, Республіки Азербайджан та Республіки 

Грузії. 

Крім того, повідомляємо, що МТОТ детально вивчено та опрацьовано звіти 

і пропозиції до проекту розпорядження, що надійшли від представників 

наукових кіл, міжнародних та національних організацій. 

Таким чином, проект розпорядження розроблено з урахуванням позиції 

громадськості, профільних вітчизняних та іноземних експертів, а також 

представників наукових кіл.  

Після проведення громадського публічного обговорення, проект 

розпорядження буде направлено на погодження до заінтересованих центральних 

органів виконавчої влади, відповідно до §37 та §42 Регламенту Кабінету 

Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                      

від 18 липня 2007 р. № 950. 

Щодо проведення аналізу світового досвіду та найкращих практик у сфері 

надання компенсацій за майно, що було пошкоджене в результаті збройного 

конфлікту. 

З метою застосування досвіду щодо забезпечення прав та свобод 

внутрішньо переміщених осіб, МТОТ та Міністерством з питань вимушено 

переміщених осіб з окупованих територій, розміщення і біженців Грузії                   

30 березня 2017 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.  

Крім того, в рамках підписаного Меморандуму триває вивчення досвіду 

Грузії щодо механізму організації та управління процесом надання внутрішньо 

переміщеним особам тимчасового житла (принцип бальної системи, критерії 

оцінки) з метою подальшого розроблення відповідних нормативно-правових 

актів. 

Щодо вжиття необхідних заходів для захисту прав і свобод громадян 

України, у тому числі через доступні двосторонні та багатосторонні 

міжнародно-правові механізми. 

МТОТ є членом робочої групи Комітету з питань податкової та митної 

політики Верховної Ради України щодо питання внесення змін до Закону 

України «Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості 

здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» 

у зв’язку із прийняттям Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській області». 

Щодо звільнення заручників та відновлення їхніх прав. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р.                

№ 38, затверджено Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, 

яких було незаконно позбавлено особистої свободи (далі – Порядок). Пунктом 5 

зазначеної Постанови було передбачено, що Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством 



фінансів та Міністерством юстиції забезпечити подання Кабінетові Міністрів 

України проекту розпорядження щодо виділення коштів з резервного фонду 

державного бюджету для забезпечення виплати грошової допомоги, 

передбаченої пунктом 1 цієї Постанови. 

Звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України                                            

від 14 березня 2018 р. № 164 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від  31 січня 2018 р. № 38 та до Порядку, зокрема, пунктом 5 Постанови 

зобов’язано МТОТ забезпечити виплату одноразової грошової допомоги особам, 

яких було позбавлено особистої свободи, за рахунок коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою 1601020 «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» 

відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». 

У зв’язку з тим, що з 14 березня 2018 р. МТОТ визначено основним 

виконавцем цієї постанови, з метою цільового використання бюджетних коштів, 

враховуючи вимоги частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, 

МТОТ розроблено та направлено на розгляд Уряду проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті 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, і внесення змін 

до Порядку проведення соціальної реабілітації осіб, які постраждали від 

терористичного акту» (далі – проект Постанови). 

Проектом Постанови передбачається спрямування бюджетних коштів, 

зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги особам, яких було 

незаконно позбавлено особистої свободи. 

Також, доводимо до відома, що станом на початок квітня на адресу МТОТ 

не надходив перелік осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи, 

що формується Службою Безпеки України, як це передбачено пунктом 2 

Порядку.  

Враховуючи це, МТОТ підготовлено та направлено відповідний запит до 

Служби Безпеки України. 

Крім того, на виконання абзацу третього пункту 7 Порядку, МТОТ 

підготовлено проект наказу «Про затвердження форм списків, яких було 

незаконно позбавлено особистої свободи, щодо яких прийнято рішення про 

виплату одноразової грошової допомоги», який підлягає державній реєстрації 

відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731. 
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Враховуючи вищевикладене, після прийняття відповідних нормативно- 

правових актів та надходження списків осіб, яких було позбавлено особистої 

свободи відповідно до пункту 7 Порядку, МТОТ перерахує кошти передбачені 

Постановою. 

 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра Г. Б. Тука  
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