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 На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка від 

10.04.2018 № 13768/1/1-18 до листа Комітету Верховної Ради України з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин від 28.03.2018 

№ 04-28/05-206 (65585) Луганська обласна державна адміністрація повідомляє. 

Проведення антитерористичної операції призвело до розподілу Луганської 

області на території де органи державної влади здійснюють свої повноваження 

та території, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження.  У зв’язку із проведенням антитерористичної операції 

відбулось відокремлення промислових районів Луганської області від 

сільськогосподарських. Так, під контролем української влади з 14 міст обласного 

значення залишилось всього 3 (міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне).  

Вищенаведені обставини призвели до суттєвих міграційних процесів в 

середині країни, зокрема, в Луганській області. Більшість людей, які 

пристосувалися та звикли жити і працювати в промислових районах області 

вимушені переселятися в аграрні райони, що обумовлено виникненням низки 

проблемних питань пов’язаних із захистом таких осіб, їх соціальною адаптацією 

та працевлаштуванням.  

 Згідно з відомостями Міністерства соціальної політики України Луганська 

область займає друге місце в країні серед областей по кількості зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до моніторингу, станом на 12.04.2018 

в області обліковано в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 

переміщених осіб 291036 осіб, у тому числі:  

- дітей - 24998 (9 %); 

- пенсіонерів - 210405 (72 %); 

- осіб працездатного віку – 34238 (12%);  

- осіб з інвалідністю - 7815 (3 %). 

Щомісячну адресну грошову допомогу для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг призначено 

64773 сім’ям внутрішньо переміщених осіб. За 2017 рік профінансовано 

щомісячну адресну грошову допомогу на загальну суму 207,0 млн. грн., з 

початку 2018 року – 57,1 млн. грн.. Заборгованість відсутня. 

 Районні та міські управління соціального захисту населення Луганської 

області вживають всі можливі заходи, спрямовані на розв’язання проблем, 

пов’язаних із соціальним захистом внутрішньо переміщених осіб, зокрема 

відновленням усіх соціальних виплат. 

Комітет Верховної Ради України              

з питань прав людини, 

національних меншин і 

міжнаціональних відносин 
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 Громадянам, які постійно проживають в Луганській області та опинились 

в скрутному матеріальному становищі через тривалу хворобу, стихійне лихо, 

втрату близьких родичів тощо, надається одноразова грошова допомога за 

рахунок коштів обласного бюджету.  

 Зареєстровані (взяті на облік) внутрішньо переміщені особи 

забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації, одержують 

реабілітаційні послуги відповідно до законодавства за місцем перебування. 

 У містах і районах області громадяни пенсійного віку, особи з 

інвалідністю, діти з інвалідністю та інші особи, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, в тому числі внутрішньо переміщені особи, отримують 

соціальні послуги відповідно до законодавства України за місцем фактичного 

місця проживання.  

 В області постійно надається безоплатна спеціалізована допомога всім 

громадянам України.  Громадяни можуть безкоштовно отримувати 

невідкладну медичну допомогу – на до госпітальному етапі; амбулаторно-

поліклінічну; стаціонарну - у разі гострого захворювання та в невідкладних 

випадках, коли потрібне інтенсивне лікування, цілодобовий медичний нагляд та 

госпіталізація, в тому числі епідемічними показаннями, дітям, вагітним та 

породіллям, хворим за направленнями медико-соціальних комісій, лікарсько-

консультативних комісій; медико-соціальна експертиза втрати працездатності. 

 Забезпечуються права громадян на звернення до суду щодо оскарження та 

визнання медичних документів, виданих на території тимчасового 

неконтрольованій українською владою. 

 У березні 2018 року створено Центр відновлювального лікування та 

реабілітації ветеранів війни при Луганському обласному наркологічному 

диспансері. 

 Щомісяця у закладах охорони здоров’я області, що знаходяться на «лінії 

зіткнення» медичні працівники-добровольці Першого добровольчого 

мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова та Збройних Сил України надають 

медичну допомогу населенню. 

 Луганська обласна клінічна лікарня організовує виїзд консультативної 

поліклініки до населених пунктів області «лінії зіткнення». 

 У санаторно-курортних закладах України оздоровлено 140 дітей з 

тимчасово неконтрольованої території області.  

 Вважаємо за необхідне звернути увагу на найбільш проблемні питання, які 

потребують вирішення на рівні парламенту та уряду України. 

 1. Проблема забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених 

осіб. 

 Четвертий рік залишається невирішеним питання забезпечення житлових 

прав внутрішньо переміщених осіб. Не прийняті законодавчі та підзаконні акти, 

які б визначали порядок та механізми забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб, які вимушені були покинути свої домівки та виїхати з 

непідконтрольної українській владі території.   

Пропозиції до Рекомендацій: 

 Невідкладно прийняти окремий закон, який би визначав право внутрішньо 

переміщених осіб на отримання житла від держави та фінансування цільової 

програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, внести зміни до 

діючого Житлового кодексу Української РСР.  
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 З метою забезпечення принципу соціальної справедливості доцільно 

передбачити в спеціальному законі механізм бальної системи черговості надання 

житла, оскільки навіть за наявності житлового фонду проблемним залишається 

питання черговості.  

 Також необхідно внести зміни до Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984           

№ 470 та Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі 

приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988                  

№ 37 в частині права на отримання службового житла внутрішньо переміщеними 

особами - держслужбовцями органів влади, які були переміщені на 

підконтрольну територію. 

2. Проблема реалізації права внутрішньо переміщених осіб на 

приватизацію житла. 

Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» (далі 

– Закон) визначені правові основи приватизації державного житлового фонду, 

його подальшого використання і утримання. Відповідно до статті 8 цього закону 

приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це 

органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами 

місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, 

установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні 

яких знаходиться державний житловий фонд. Передача квартир (будинків) у 

власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів  

приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви 

громадянина.  

Як правило, такі рішення приймаються відповідними виконавчими 

органами, визначеними місцевими радами, у віданні яких знаходиться житловий 

фонд. 

Непоодинокими є випадки звернення внутрішньо переміщених осіб, які не 

використали право на приватизацію займаного ними житла до початку 

проведення АТО, але виявили таке бажання після переміщення на контрольовану 

українською владою територію. 

Органи місцевого самоврядування (органи приватизації житла), які 

знаходяться на неконтрольованій території, не здійснили переміщення на 

контрольовану українською владою територію у порядку, визначеному 

законодавством та не функціонують на цій території. 

У зв’язку із цим внутрішньо переміщені особи, які не використали право 

на приватизацію займаного ними на неконтрольованій території житла в цей час 

фактично позбавлені можливості реалізувати таке право у порядку, визначеному 

Законом. 

Пропозиції до Рекомендацій: 
 Визначити в законодавчому порядку державний орган, який би тимчасово, 

на період до повернення тимчасово окупованих територій під контроль 

української влади, виконував повноваження органу приватизації житла. 

3. Проблема реалізації прав внутрішньо переміщених осіб, пов’язаних 

з повноваженнями органів місцевого самоврядування, які знаходяться на 

території, непідконтрольній українській владі. 
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На цей час деякі органи місцевого самоврядування знаходяться на 

території, непідконтрольній українській владі (далі– непідконтрольна територія), 

що унеможливлює реалізацію внутрішньо переміщеними особами своїх 

конституційних прав, залежних від цих органів. 

Однією з таких проблем є визнання права власності в порядку спадкування 

на нерухоме майно, яке знаходиться на непідконтрольній території. 

З метою визнання права власності на нерухоме майно, яке передано у 

власність відповідними органами місцевого самоврядування громадянам 

України, які є внутрішньо переміщеними особами, вони вимушені звертатися до 

суду. 

Верховний суд України в листі від 01.07.2013 «Аналіз деяких питань 

застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних 

справ» зазначив, що відповідачем у позові про визнання права власності є будь-

яка особа, яка сумнівається в належності майна позивачеві або не визнає за ним 

права здійснювати правомочності власника, або така особа, що має до майна 

власний інтерес. 

Відповідно до статті 1277 ЦК України, у разі відсутності спадкоємців за 

заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними 

спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за 

місцем відкриття спадщини зобов'язаний подати до суду заяву про визнання 

спадщини відумерлою. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у 

власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 

Згідно з частиною першою статті 10 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільські, селищні, міські ради є органами місцевого 

самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та 

здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого 

самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами. 

Таким чином, відповідні органи місцевого самоврядування є особами, які 

можуть мати власний інтерес до нерухомого майна, яке є предметом судового 

спору у справах про визнання права власності на спадкове майно. Але притягти 

органи місцевого самоврядування, які знаходяться на непідконтрольній 

території, до розгляду таких судових справ фактично неможливо, що призводить 

у багатьох випадках до відмови внутрішньо переміщеним особам у задоволенні 

позову. 

Слід зазначити, що жодним законом не були припинені повноваження 

органів місцевого самоврядування, які знаходяться на непідконтрольній 

території. Внаслідок невиконання повноважень органів місцевого 

самоврядування, які знаходяться на непідконтрольній території, існують й інші 

проблеми реалізації внутрішньо переміщеними особами своїх конституційних 

прав. 

Пропозиції до Рекомендацій: 
Необхідно законодавчо врегулювати питання реалізації повноважень 

органів місцевого самоврядування, які знаходяться на території, 

непідконтрольній українській владі, визнавши їх нелегітимними, та визначити 

орган державної влади, який матиме повноваження представляти інтереси 

відповідних територіальних громад. Таким органом може бути обласна 

військово-цивільна адміністрація, яка на цей час частково реалізує 
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повноваження обласної ради, як органу, який представляє спільні інтереси 

територіальних громад області. 

4. Проблема погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних установ, організацій, які не перемістилися на 

підконтрольну територію.  

До органів державної влади надходять численні звернення громадян, які 

працювали в державних та комунальних установах, і після початку АТО 

фактично припинили трудові відносини, але до цього часу вони не звільнені в 

установленому порядку, їм не погашена заборгованість із заробітної плати за 

період з початку окупації до фактичного припинення роботи (з квітня 2014 до 

2016 року). При цьому невідомо місцезнаходження керівників, бухгалтерської та 

іншої документації таких установ.  

Судова практика за позовами про стягнення заробітної плати різна. Окремі 

суди задовольняють позови, розглянувши справу без участі представника 

відповідача, якого неможливо повідомити про порушену справу. Але після 

набрання сили рішенням суду неодмінно виникають проблеми його виконання. 

Відповідачі на цей час не фінансуються з бюджетів, хоча й не ліквідовані як 

юридичні особи публічного права. Таким чином,  жодне рішення суду на користь 

позивача неможливо виконати.   

Пропозиції до Рекомендацій: 

Оскільки трудові відносини виникли між державною або комунальною 

установою і громадянином, то держава зобов’язана відшкодувати громадянину 

заробітну плату за той період часу, коли ним виконувалась робота. Слід на 

законодавчому рівні визначити механізм відшкодування за наявності 

відповідних доказів періоду роботи. 

5. Проблема відшкодування матеріальної шкоди майну громадян в 

результаті проведення АТО.  

До органів влади та судів надходять численні звернення з вимогою 

відшкодувати вартість майна, яке було втрачено в результаті обстрілів та вибухів 

під час проведення АТО. Непоодинокі випадки, коли суди відмовляють у 

задоволенні позовних вимог в зв’язку з тим, що законодавством не врегульовано 

порядок відшкодування, орган, який має здійснити відшкодування, механізм 

відшкодування.  

Не зважаючи на це, є прецеденти, коли суди задовольняли позовні вимоги 

щодо відшкодування шкоди. Так, Апеляційним судом Донецької області 

15.03.2016 було прийнято рішення (справа № 243/11658/15-ц), яким задоволено 

позовні вимоги приватної особи до Держави в особі Кабінету Міністрів України 

та Державної казначейської служби України про відшкодування матеріальної 

шкоди, заподіяної терористичним актом за пошкоджену квартиру.  

Нормативна неврегульованість питання породжує різну практику 

правозастосування, надмірних виплат з державного бюджету або навпаки – 

неповне відшкодування шкоди. Також утрудненим є виконання судових рішень 

Державною казначейською службою, оскільки відшкодування з Державного 

бюджету за судовими рішеннями здійснюється в межах коштів, передбачених 

Державним бюджетом на відповідний рік.  

З прийняттям Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 
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територіях у Донецькій та Луганській областях» ситуація з відшкодуванням 

матеріальної шкоди не покращилась, а навпаки, – вбачається її ускладнення. 

Зазначеним Законом передбачено, що відповідальність за матеріальну 

шкоду, завдану населенню, несе країна-агресор Російська Федерація. За таких 

обставин громадяни, майно яких було втрачено, або завдано шкоди майну, не 

мають реальних перспектив відшкодування шляхом відповідного стягнення з 

держави-агресора.  

Пропозиції до Рекомендацій: 
Необхідно на законодавчому рівні передбачити положення, яким держава 

Україна зобов’язується відшкодувати громадянину втрати і в подальшому в 

регресному порядку звернути стягнення до країни-агресора Російської 

Федерації.     

6. Проблема надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг.  

 Відповідно до п. 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (далі – Порядок), грошова 

допомога для працездатних внутрішньо переміщених осіб призначається у 

розмірі 442 гривні. 

 Після прийняття Порядку минуло більш ніж 3 роки, за цей період істотно 

підвищилася вартість житлово-комунальних послуг. В середньому вартість цих 

послуг зросла в 2-5 разів та продовжує підвищуватися. Допомога, яку отримують 

внутрішньо переміщені особи, є такою, що не дозволяє їм забезпечити належний 

фізіологічно прийнятний рівень проживання. В зв'язку з цим Луганська 

облдержадміністрація ще у червні 2016 року вносила на розгляд уряду проект 

постанови Кабінету Міністрів України, який передбачав збільшення розмірів 

щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам.  

 Міністерство фінансів України не погодивши проект постанови, 

повідомило, що пропозиції щодо збільшення обсягів видатків на надання 

щомісячної адресної допомоги можуть бути розглянуті у разі їх надходження 

разом з економічними розрахунками та пропозиціями щодо визначення джерел 

покриття додаткових видатків бюджету, у встановленому Бюджетним кодексом 

України порядку за підсумками трьох кварталів надходжень Державного 

бюджету України на 2016 рік. На жаль, до цього часу відповідну постанову уряду 

не прийнято.  

7. Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб. 

 Важливим питанням для внутрішньо переміщених осіб є позбавлення їх 

права вільно обирати і бути обраним в органи державної влади і органи місцевого 

самоврядування. Право вибору - це конституційна норма, тому держава має 

забезпечити її виконання. Однак це питання є вкрай неоднозначним, тому що 

статус внутрішньо переміщених осіб отримали не лише ті громадяни, які 

перебувають на не окупованій частині України, але й ті, що користуються ним, 

номінально перебуваючи на територіях, непідконтрольних українській владі. 

 Конституція України та міжнародні стандарти однозначно визначають 

рівність прав усіх громадян, зокрема в питаннях виборчого права. Керівні 

принципи ООН з питань переміщення осіб у межах країни, Рекомендації 
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Комітету Міністрів Ради Європи, Рекомендації ПАРЄ визначають зобов’язання 

держав щодо забезпечення на законодавчому рівні прав переміщених осіб під час 

виборів, у тому числі, і місцевих, однак ці норми не були враховані Верховною 

Радою України. 

 В українському законодавстві виникла правова колізія. У нормах Закону 

№ 1706 йдеться про необхідність забезпечення виборчого права громадян, які 

змушені були переселитися в зв’язку з війною на Донбасі та окупацією АРК. 

Зокрема, у ст. 8 цього Закону йдеться про те, що внутрішньо переміщена особа 

«реалізує своє право голосу на місцевих виборах шляхом зміни місця 

голосування без зміни виборчої адреси». 

 Водночас у вересні 2015 року набрав чинності новий Закон України «Про 

місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII, в якому законодавці не передбачили 

можливості голосування внутрішньо переміщених осіб, оскільки вони 

перебувають за межами населеного пункту, в якому зареєстровані. 

 Незважаючи на те, що експерти, депутати та громадські активісти після 

аналізу законопроекту пропонували до нього понад півтори тисячі поправок, у 

тому числі, й щодо переселенців, цей Закон був ухвалений без урахування 

інтересів внутрішньо переміщених осіб.  

 У міжнародній практиці існують різні підходи до забезпечення виборчих 

прав переселенців на місцевих виборах. Наприклад, відповідно до виборчого 

кодексу Грузії внутрішньо переміщених осіб вносять до єдиного списку виборців 

за місцем їх фактичного проживання. У Великобританії право голосувати на 

місцевих виборах мають громадяни всіх країн ЄС: якщо ти живеш на цій 

території, платиш тут податки - можеш обирати свою владу. 

УВКБ ООН в Україні підкреслює зв’язок між голосуванням на місцевих 

виборах та довготривалими рішеннями, і зазначає, що акт голосування може 

бути одним з ключових елементів інтеграції у місцеву громаду. 

Пропозиції до Рекомендацій: 
 Внести зміни до виборчого законодавства України, передбачивши право 

ВПО брати участь у місцевих та загальноукраїнських виборах за місцем їх 

фактичного проживання згідно адреси реєстрації як внутрішньо переміщеної 

особи.  

Додатково повідомляємо, у нараді від Луганської області прийме участь 

Гарькавець Олена Юріївна, заступник директора Департаменту соціального 

захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (контактний 

телефон: 0502870853). 

 

 

Заступник голови                                                                             В.Р.ДАНІЄЛЯН 
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