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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 2 червня 2021 року 
в режимі відеоконференції, розглянув проект Закону України про внесення змін 
до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб" щодо забезпечення виплати пенсій та соціальної допомоги, 
реєстр. №4014 від 01.09.2020 року, поданий народним депутатом України 
Тимошенко Ю.В. та іншими народними депутатами України.

За твердженням ініціаторів метою вказаного законопроекту є надання права 
особам, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, одержувати 
пенсійні виплати та соціальні допомоги у такому ж порядку, як для всіх громадян 
України.

Для досягнення поставленої мети проектом Закону пропонується внести 
зміни до ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», відповідно до яких внутрішньо переміщені особи можуть 
одержувати пенсійні виплати та соціальні допомоги, які призначені відповідно 
до законодавства України, у поштових відділеннях АТ «Укрпошта» та у 
державних банках України за місцем реєстрації фактичного місця проживання 
такої внутрішньо переміщеної особи у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.

Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 24.05.2021 
року, висловлюючи до проекту Закону деякі зауваження техніко-юридичного 
характеру, не заперечує щодо того, щоб внутрішньо переміщені особи отримали 
право одержувати пенсії та соціальні виплати у загальному порядку з іншими 
громадянами України з забезпеченням їх належної ідентифікації.



Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 27 
січня 2021 року ухвалив рішення, що проект Закону має вплив на показники 
бюджету (призведе до збільшення видатків державного бюджету).

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу, розглянувши 
на своєму засіданні 31.03.2021 р. вказаний проект Закону, визнав його положення 
такими, що регулюються національним законодавством країн-членів 
Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових 
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.
      Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано на його актуальність з огляду на наявні в чинній 
законодавчій базі обмеження внутрішньо переміщених осіб у виборі ними 
банківських установ для отримання пенсій та соціальних допомог. Законопроект 
урівнює внутрішньо переміщених осіб з іншими громадянами України в правах 
щодо порядку та способів отримання відповідних пенсійних нарахувань та 
соціальних допомог.

За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній 
Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 7 Закону 
України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо 
забезпечення виплати пенсій та соціальної допомоги, реєстр. №4014 від 
01.09.2020 року, поданий народним депутатом України Тимошенко Ю.В. та 
іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому 
читанні прийняти за основу.

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
співдоповідачем 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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