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До реєстр. №4487 від 11.12.2020 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин на своєму засіданні, проведеному 19 травня 2021 року 
в режимі відеоконференції, розглянув проект Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених 
осіб", реєстр. №4487 від 11.12.2020 року, поданий народним депутатом України 
Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України.

За твердженням ініціаторів метою вказаного законопроекту є вдосконалення 
законодавчого регулювання реалізації прав та свобод внутрішньо переміщених 
осіб в Україні, зокрема, права на соціальний захист,  житло, освіту тощо, а також 
закріплення на законодавчому рівні повноважень центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування, координацію та реалізацію 
державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб.

Для досягнення поставленої мети проектом Закону пропонується внести 
зміни до Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо 
переміщених осіб», якими:
      -   уточнюється поняття внутрішньо переміщених осіб;

- скорочується термін прийняття рішення про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи з 15 до 7 робочих днів;

- врегульовується питання права внутрішньо переміщених осіб на житло 
шляхом реалізації державних та місцевих програм, зокрема, житла соціального і 
тимчасового призначення, надання низьковідсоткових кредитів для придбання 
житла;

- скасовується 6-місячний строк, на який відповідно до чинного 
законодавства внутрішньо переміщена особа забезпечується житлом для 
тимчасового проживання;



- визначаються повноваження центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування, координацію та реалізацію державної політики з питань 
внутрішньо переміщених осіб;

- вносяться зміни до строку можливої відсутності внутрішньо переміщеної 
особи за місцем проживання з 60 днів до 6 місяців, а у разі наявності 
обґрунтованих причин до 9 місяців;

- вдосконалюються чинні норми Закону України «Про забезпечення прав та 
свобод внутрішньо переміщених осіб» з метою приведення їх у відповідність із 
сучасними викликами.

Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 6 травня 2021 
року висловило зауваження та пропозиції до законопроекту, однак 
узагальнюючого висновку не надало.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 17 
лютого 2021 року ухвалив рішення, що проект Закону має вплив на показники 
державного та місцевих бюджетів (призведе до збільшення їх видатків).
      Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано на його актуальність з огляду на позитивну 
спрямованість законопроекту щодо захисту прав та свобод внутрішньо 
переміщених осіб, а також щодо вдосконалення норм Закону України "Про 
забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" з метою вирішення 
основних проблем, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, під час 
реалізації його положень.

За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній 
Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб", реєстр. №4487 від 
11.12.2020 року, поданий народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими 
народними депутатами України, за наслідками розгляду у першому читанні 
прийняти за основу.

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
доповідачем з цього питання визначено народного депутата України – Голову 
Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин Лубінця Дмитра Валерійовича.
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