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Шановна Ірино Андріївно!

У зв’язку зі зверненням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України (лист вих. № 22/9-1532-23 від 17.02.2023) 
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і 
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному 1 
березня 2023 року, розглянув проект Стратегії державної політики щодо 
внутрішнього переміщення на період до 2025 року (далі – Стратегія), а також 
проект Операційного плану реалізації Стратегії державної політики щодо 
внутрішнього переміщення на період до 2025 року (далі – Операційний план).

Під час обговорення народними депутатами України – членами Комітету 
вказано, що після початку широкомасштабного вторгнення країни-агресора на 
територію України перед державою постали нові виклики і перегляд стратегії 
державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) є дійсно 
актуальним питанням. В той же час, відповідний документ не повинен бути 
декларативним, має бути якісно підготовленим та спроможним з урахуванням 
реальних потреб  ВПО.

У зв’язку із зазначеним члени Комітету вважають за необхідне висловити 
наступні зауваження до проекту Стратегії та проекту Операційного плану:

1. Схвалення нового документу не повинно бути підгрунтям для ухилення 
від можливого контролю щодо невиконання заходів, передбачених попереднім 
відповідним документом («Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 
впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на 
період до 2024 року»).

Так, Операційним планом реалізації у 2021-2023 роках вказаної Стратегії 
передбачалось розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту 
постанови Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв інтеграції 



внутрішньо переміщених осіб в приймаючі територіальні громади - зі строком 
виконання у IV кварталі 2021 року. У визначений строк вказаний захід не 
виконано – відповідний проект акта не розроблено. При цьому, цей же захід 
щодо розробки проекту Постанови дослівно перенесено до нової Стратегії вже 
зі строком виконання у IV кварталі 2023 року (пункт 1 Завдання 16 
Операційного плану).

Визнання попередньої Стратегії такою, що втратила чинність, та 
перенесення до нового документу вказаного заходу з новими строками 
виконання створює умови для ухилення відповідальних суб’єктів від надання 
пояснень щодо нереалізації заходу у попередньо визначений термін.

2. Стратегія визначає політику на період до 2025 року. В свою чергу, 
Операційний план з її реалізації у графі «Орієнтовний обсяг фінансового 
забезпечення виконання завдання» передбачає можливість здійснення 
відповідних видатків, у тому числі, в 2025 році. При цьому, для переважаючої 
більшості запропонованих в Операційному плані заходів встановлено строк 
виконання у 2023 році (2024 рік згадується лише в двох випадках, 2025 рік в 
строках виконання не згадується взагалі). Хоча деякі заходи і передбачають 
можливість їх виконання «постійно», однак в цілому може постати питання 
щодо можливості реалізації Стратегії у 2025 році, а також щодо відсутності 
конкретики з її реалізації у 2025 році.

Варто також звернути увагу на те, що деякі заходи Операційного плану 
реалізації Стратегії (наприклад, у завданні 2 «Удосконалення Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та її інтеграції з 
іншими базами даних та державними реєстрами» пункт 1 «Розробка та 
подання на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 №646…») містять заповнені графи 
щодо орієнтовного обсягу фінансового забезпечення у 2023, 2024  та 2025 
роках. При цьому, наведений у прикладі захід, фактично, передбачає розробку 
проекту документу, а не його реалізацію чи здійснення заходів, які потребують 
фінансування протягом декількох років.

3. Завданням 9 Операційного плану визначено «Забезпечення повного та 
своєчасного нарахування та виплати внутрішньо переміщеним особам пенсій». 
Заходи, спрямовані на виконання цього завдання, не відповідають самому 
завданню 9, не розкривають його змісту, а стосуються взагалі іншої 
проблематики - питання житла. Також у Стратегії та Операційному плані взагалі 
відсутні заходи, спрямовані на виконання запропонованої редакції завдання 9 
Операційного плану.

4. Деякі заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії, мають декларативний 
характер і з їх назви неможливо встановити, які саме кроки вживатимуться 
відповідальними суб’єктами та на що саме вони спрямовані. Наприклад, пункт 2 
завдання 1 Операційного плану «розробка та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України проєкту змін до Закону України «Про забезпечення прав та 
свобод внутрішньо переміщених осіб» та інших законів України, які 



врегульовують питання реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 
не окреслює, які саме зміни вноситимуться до вказаного закону. Тому 
визначити доцільність відповідного заходу не вбачається за можливе.

Так само, пунктом 2 завдання 2 Операційного плану «Доопрацювання 
програмного забезпечення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 
переміщених осіб з метою забезпечення до неї доступу суб’єктів, 
відповідальних за формування та реалізацію державної політики з питань 
внутрішньо переміщених осіб» не конкретизовано, яким саме суб’єктам 
надаватиметься доступ до відповідної бази, адже визначені законодавством 
відповідальні за забезпечення формування та ведення Єдиної інформаційної 
бази державні органи вже мають до неї доступ. Надання іншим особам 
можливості користуватися інформацією, яка, в тому числі, містить персональні 
дані, може потребувати додаткового обгрунтування.

5. Однією з проблем, на розв’язання якої спрямовано положення Стратегії 
(Стратегічна ціль 3), зазначено невідповідність діючих механізмів надання 
соціального та пенсійного забезпечення ВПО загальним підходам до їх надання 
іншим категоріям, а також неможливість обирати банк для отримання пенсії 
особами, що перемістилися до 24 лютого 2022 року та інші питання, пов’язані з 
отриманням виплат. В той же час, і в проекті Стратегії, і в Операційному плані 
відсутні завдання та заходи, що спрямовані на вирішення зазначених проблем.

6.  Очікуваними результатами пункту 7 Завдання 9 Операційного плану 
визначено: «забезпечено підтримку та стимулювання бізнесу внутрішньо 
переміщених осіб». При цьому, заходи, передбачені пунктом 7, в більшій своїй 
мірі носять інформаційний характер (популяризація підприємництва, 
розміщення інформаційних матеріалів, навчальні заходи). В той же час 
стимулювання бізнесу та його підтримка, в першу чергу, розуміється як надання 
певних пільг чи особливих спрощених процедур для ведення господарської 
діяльності. Досягнення очікуваного результату виключно завдяки 
інформаційним кампаніям не вбачається можливим.

7. Пунктом 2 Завдання 23 Операційного плану передбачається «Створення 
консультативно-дорадчого органу з питань ВПО або включення ВПО до складу 
консультативно-дорадчого органу на місцевому рівні».

Запропоноване формулювання є неоднозначним, оскільки вживання 
сполучника «або» в даному контексті створює хибне уявлення про 
рівнозначність таких процесів як «створення органу» та «включення особи до 
якогось органу».

8. Пунктом 1 завдання 26 Операційного плану вказано на  необхідність 
«розробки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону 
України про компенсацію вартості пошкодженого та зруйнованого в ході 
збройної агресії проти України майна».

Враховуючи, що Стратегія формує державну політику «внутрішнього 
переміщення», у даному контексті може виникнути питання щодо 
спрямованості даного пункту. Незрозуміло, передбачається створення якогось 



окремого документу для компенсації саме внутрішньо переміщеним особам чи 
мова йде про компенсацію всім постраждалим (в такому випадку це не предмет 
регулювання даної Стратегії).

Окремо варто зазначити, що 23.02.2023 Верховною Радою України 
прийнято Закон України «Про компенсацію за пошкодження та знищення 
окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської 
Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та 
знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 
збройною агресією Російської Федерації проти України» (законопроект  реєстр. 
№ 7198 від 24.03.2022).

9. Строки виконання деяких заходів, передбачених Операційним планом, 
не відповідають сучасним викликам, враховуючи необхідність якнайшвидшого 
реагування з боку держави. Наприклад, у частині формування фондів житла 
пунктом 1 завдання 19 передбачається проведення інвентаризації об’єктів зі 
строком виконання - ІІІ квартал 2023 року; у частині завдання 11 Операційного 
плану пунктом 1 визначено такі заходи як напрацювання алгоритмів для 
проведення ремонту…, збір та аналіз інформації про існуючі місця 
компактного поселення… зі строком виконання у І кварталі 2024 року. Із 
зазначеного вбачається, що через тривалий час після нагальної необхідності у 
забезпеченні ВПО житлом, держава тільки збиратиме інформацію, 
напрацьовуватиме відповідні алгоритми, що не забезпечить своєчасне 
реагування на поточні виклики.

З урахуванням зазначеного, зважаючи на важливість державної політики 
у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, Комітет 
наголошує на необхідності доопрацювання проекту Стратегії та проекту 
Операційного плану з урахуванням висловлених зауважень.

За результатами розгляду зауважень просимо поінформувати Комітет про 
вжиті заходи.

З повагою

Голова Комітету                                                                 А. ЗАДОРОЖНИЙ

Вик.: В. Вовк
vovk.v@rada.gov.ua


