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До реєстр. № 7507 від 30.06.2022 року

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 (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному 18 
липня 2022 року (протокол № 60), розглянув проект Закону України про 
внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб" щодо забезпечення прав зареєстрованих внутрішньо 
переміщених осіб на безоплатне отримання комунальних послуг та безоплатне 
тимчасове проживання у період дії воєнного стану, реєстр. № 7507 від 
30.06.2022 року, поданий народним депутатом України Неклюдовим В.М. та 
іншими народними депутатами України.

За твердженням ініціаторів головною метою проекту Закону є державна 
підтримка громадян України, які отримали статус внутрішньо переміщених 
осіб (далі – ВПО), вимушено полишили свої домівки через збройну агресію 
Російської Федерації, залишилися в Україні та знайшли прихисток у інших її 
регіонах, шляхом надання ВПО на період дії воєнного стану безоплатних 
проживання та житлово-комунальних послуг у місцях їх компактного 
поселення, скасування обмежень щодо терміну безоплатного тимчасового 
проживання.

Для досягнення поставленої мети пропонується внести зміни до ст. 9, ст. 91 
та ст. 11 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб", відповідно до яких у період дії воєнного стану обмеження 
терміну безоплатного тимчасового проживання внутрішньо переміщеної особи 
та умова щодо оплати нею вартості житлово-комунальних послуг не 
застосовуються.

Як зазначено в пояснювальній записці, реалізація положень законопроекту 
не потребуватиме значних витрат з Державного бюджету.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку від 13.07.2022 року висловлює деякі зауваження до 
законопроекту, однак узагальнюючих рекомендацій не надає.



У листі Міністерства фінансів України (вих. № 47030-10-3/15254 від 
14.07.2022 року) та листі Міністерства розвитку громад та територій України 
(вих. № 1/9.3.2/1572-22 від 12.07.2022 року), зазначається, що реалізація 
проекту Закону призведе до збільшення видатків державного бюджету та до 
обтяження місцевих бюджетів.

Разом з тим, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України, яке є головним у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
захисту прав внутрішньо переміщених осіб, у своєму листі (вих. № 22/9.1-4152-
22 від 12.07.2022 року) повідомило, що підтримує ініціативу щодо 
запровадження додаткових соціальних гарантій для ВПО, однак зазначило, що 
для більш справедливого надання відповідних пільг зі звільнення від оплати 
комунальних послуг доцільно наділити ними лише найбільш вразливі та 
малозабезпечені категорії.

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано, що в умовах воєнного стану ідея щодо надання 
додаткових соціальних пільг для внутрішньо переміщених осіб, які змушені 
були залишити свої домівки у зв’язку з військовим вторгненням держави-
агресора на територію України, є актуальною. Зазначено, що прийняття 
законопроекту сприятиме  вирішенню питання щодо недопущення примусового 
виселення ВПО з тимчасового житла без надання їм альтернативного 
прихистку.

Всебічно опрацювавши всі наявні до проекту Закону зауваження, Комітет 
ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 
України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб" щодо забезпечення прав зареєстрованих 
внутрішньо переміщених осіб на безоплатне отримання комунальних послуг та 
безоплатне тимчасове проживання у період дії воєнного стану, реєстр. № 7507 
від 30.06.2022 року, поданий народним депутатом України Неклюдовим В.М. 
та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 
сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками 
розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
доповідачем з цього питання визначено народного депутата України – Першого 
заступника Голови 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 Ткаченка Максима 
Миколайовича.
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