
Як віддзеркалено Проблемні питання внутрішньо переміщених осіб 

в українському законодавстві і як реалізуються ці норми органами і 

посадовими особами державної влади і місцевого самоврядування ?  

Ініціативною групою було підготовано більше 30 запитів на отримання 

публічної інформації до центральних органів державної влади (Секретаріат 

Кабінету міністрів України, Міністерство соціальної політики, Державна 

Міграційна служба), обласних державних адміністрацій 6 східних областей 

України, міст –обласних центрів цих областей 

  У відповідь на запити отримано 210 відповідей.  З них, 11 від 

центральних органів влади, 12 від от ОДА, 30 від РДА Київської и Харківської 

областей, 33 від виконавчих органів міст і селищ, решта від сільських рад.  

 

 Аналіз отриманих відповідей дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Органи державної влади і місцевого самоврядування не приділяють 

належної уваги виконанню ЗУ №1706-VII і приклад в цьому подає сам Кабінет 

Міністрів України.  В Законі сказано, що  у разі настання обставин, зазначених 

у статті 1 цього Закону, які спричинили масове (більше 100 тисяч осіб) 

переміщення громадян України, або у разі продовження дії обставин, 

зазначених у статті 1 цього Закону, понад 6 місяців затверджує комплексні 

державні цільові програми щодо підтримки та соціальної адаптації внутрішньо 

переміщених осіб із визначенням джерел та обсягів фінансування, контролює 
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їх виконання. Насправді ситуація є такою, що досі на початок другого півріччя 

2015 року така Програма не прийнята. На наше пряме запитання Секретаріат 

Кабміну переправив наш запит на Мінсоцполітики, яке, в свою чергу, в 

порушення термінів надання відповідей на запити публічної інформації 

визначених ЗУ «Про доступ до публічної інформації» відповіло, що така 

Програма знаходиться ще у стадії розробки і узгодження. Таким чином, 

можна з впевненістю говорити, що уряд України досі немає чіткої 

стратегії щодо подальшої долі внутрішньо переміщених осіб і плану 

розв’язання проблем переселенців.  

Про це ж свідчить і аналіз законодавчих і підзаконних актів, що були прийняті  

державою щодо ВПО, переважна більшість яких стосується порядку реєстрації 

і організації обліку ВПО, організації надання соціальних виплат, і різних видів  

допомоги, одним словом, питанням тимчасового виживання ВПО на 

підконтрольній Україні території. Ми нарахували 11 таких Постанов и 

Розпоряджень Кабміну України * виданих на протязі 2014-2015років і жодної, 

яка б стосувалася    на окупованих територіях та іншим питанням які турбують 

ВПО.  

2. Відсутність Єдиної комплексної державної програми інтеграції, соціальної 

адаптації, захисту і реінтеграції ВПО негативним чином впливає на 

діяльність всіх органів державної виконавчої влади, адже всі вони мають 

діяти відповідно до повноважень наданих їм законом і дорученнями Кабінету 

Міністрів України. За допомогою подання запитів ми спробували отримати 

пояснення від обласних державних адміністрацій щодо записаних в ЗУ № 

1706-III повноважень стосовно забезпечення ними  «набуття відповідно до 

законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного 

перебування прав на земельну ділянку із земель державної власності» (п.11, 

ч.8, ст.11).  

 

 

 * - Постанови КМУ № 509, №505 та 535 від 1 жовтня 2014 р., №213 від 25 червня 

2014р., №198 від 20 березня 2013, № 541 від 16 жовтня 2014р, №79 від 4 березня 2015р., 

№637 від 5 листопада 2014, №1068 від 16 жовтня 2014р. 

Розпорядження № 588-р от 11 червня 2014р., № 298-p от 01.04.2014  



В результаті ми побачили, що жодна ОДА не володіє інформацією про 

виділення земельних ділянок ВПО і, що є найбільш неприпустимим, взагалі, 

не бачать своєї ролі у виконанні цієї законодавчої норми. Типова відповідь на 

наш запит була такою, що «..враховуючи, що на сьогодні відсутній готовий 

продукт інформації, який був отриманий або створений в процесі виконання 

облдержадміністрацією своїх обов’язків, облдержадміністрація не володіє і 

не зобов’язана відповідно до компетенції володіти запитуваною Вами 

інформацією».  

Харківська і Київська ОДА за відсутністю запитуваної в них інформації  

спрямували наші запити до РДА, які в свою чергу спрямували запити до 

міських, сільських і селищних рад, Донецька ОДА спрямувала до обласного 

управління земельних ресурсів, а Луганська, взагалі, не дала жодної 

відповіді. Це вочевидь говорить про те, що в системі виконавчої влади немає 

ясного бачення , як далі будуть розвиватися події навколо ВПО і яку роль 

мають відігравати в їх подальшій долі органи влади. Дуже слушно , в цьому 

контексті, висловився міський голова Козина Обухівського району Київської 

області, який у відповідь про запит про виділення землі ВПО під 

індивідуальне житлове будівництво зазначив, що «Всі громадяни України є 

рівними перед законом, володіють однаковими правами та обов’язками» і  

ніяких спеціальних процедур відносно цієї категорії громадян українським 

законодавством не передбачено. Цю тезу у тій чи іншій інтерпретації ми 

зустрічали десятки разів. Про що це свідчить? Скоріш за все про недостатньо 

глибоке розуміння чиновниками проблем людей, які в результаті військових 

дій і окупації втратили житло и всі свої статки і про необхідність якомога 

швидшого прийняття спеціальної державної Програми для їх соціальної 

адаптації і реінтеграції.  

3. Враховуючи численні скарги ВПО щодо порушень територіальних 

органів соціального захисту і міграційної служби України при здійсненні 

реєстраційних процедур і процедур оформлення різних видів соціальної 

допомоги,  інших органах влади, а саме: черги, вимагання непередбачених 

законодавством довідок і документів, виготовлення і подання ксерокопій, 

нами були направлені запити в Міністерство соціальної політики і Державну 

міграційну службу України. На наш запит, - чому органи державної влади 

ускладнюють вищезгадані процедури і не використовують Єдину базу ВПО, 

ми отримали відповідь від Міністерства соціальної політики що така  Єдина 



електронна база ще не створена і знаходиться в стадії тестування. І це на 

десятому місяці від дати прийняття законодавчого рішення.  

4. Запит до міграційної служби стосувався припинення практики 

витребування у ВПО непередбачених законодавством документів при 

реєстрації місця їх тимчасового перебування. Ми просили надати нам 

відомчий документ про порядок проведення процедури проставлення штампу 

у довідку ВПО в територіальних органах (паспортних столах) служби, 

передбаченої Постановою Кабміну № 79 від 4 березня 2015 р. На наш запит 

ми отримали формальну відповідь, що така процедура є, але порядок її 

проведення не затверджувався, оскільки така процедура не є 

адміністративної послугою. Отже, процедура є, за всіма ознаками вона 

відповідає характеристикам адміністративної послуги, але чиновники 

міграційної служби її такою не вважають. Не випадково,  що в кожному 

територіальному органі цієї служби їх керівники самі вирішували як 

організовувати роботу по прийому ВПО, які документи від них вимагати, і 

все це відбувалося, нажаль, не у відповідності до Закону України «Про 

адміністративні послуги». 

5. Наступним питанням, яке ми намагалися з’ясувати за допомогою 

запитів, було питання використання коштів, призначених для надання 

одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України або району 

проведення антитерористичної операції. Такі кошти, що у вигляді 

добровільних пожертв надходять  від фізичних та юридичних осіб не рахунки 

Міністерства соціальної політики Міністерство мало б розподіляти за 

спеціальною процедурою спрямовуючи їх тим ВПО, які негайно цього 

потребують. Були направлені запити по всьому ланцюжку від 

Мінсоцполітики, обласних  державних адміністрацій до органів місцевого 

самоврядування міст Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова, Маріуполя, 

Сєвєродонецька, Києва.  З отриманих відповідей можна зробити висновок, 

що: 

а) дуже обмежене коло внутрішньо переміщених осіб на містах знають 

про такий вид допомоги і відповідно мало звертаються до органів 

соціального захисту  за її отриманням (як правило, лише декілька десятків 

людей з десятків тисяч переселенців). Так, за півріччя 2015 року загальна 

чисельність ВПО включених до реєстрів на виплату по областях становило: 



 -Дніпропетровська - 81 на суму 111132 грн.(по даним МНС в області 

налічується 84147 ВПО); 

- Запорізька – 46 на суму 82900грн. ( по даним МНС в області 

налічується 63939 ВПО); 

- Київська 0- 147 на суму 264255 грн. 9 по даним МНС в області 41748 

ВПО); 

- Харківська – 249 на суму 381672 грн. (по даним МНС в області 

налічується близька 42тіс ВПО); 

- Донецька – 72 на суму 118776 грн. (по даним МНС в області 

налічується близька 110 тис. ВПО); 

- м. Маріуполь  - 16 на суму 33516 грн. (по даним МНС в місті 

налічується більше 20 тис. ВПО); 

- м. Северодонецьк – 34 на суму 54684 грн.(по даним МНС в місті 

налічується близька 25 тис.ВПО); 

б) процедура обрахунку таких осіб і підготовка запитів на оплату є 

дуже громіздкою і займає багато часу, що не припустимо, якщо річ йдеться 

про постраждалих осіб, які терміново вимагають допомоги. Картина виглядає 

наступним чино: органи місцевого самоврядування складають реєстри таких 

переселенців (комісія засідає у найкращому випадку два рази на місяць),  

передають їх до обласних управлінь соціального захисту. Ті, в свою чергу, 

узагальнюють дані по області, оформлюють подання  і передають до 

Мінсоцзахисту(приблизно раз на місяць). Міністерство розглядає подання від 

областей( станом на 27.05.2015 р. у Мінсоцполітики відбулося 3 засідання 

Комісії); 

с) процедура перерахування грошей до безпосередніх запитувачів її є 

також не менш громіздкою, включає проходження цілої низки інстанцій і 

грошова допомога даній категорії осіб доходить із великими затримками 

часу. Такі висновки ми робимо виходячи з відповідей, отриманих від органів 

місцевого самоврядування Сєвєродонецька, Маріуполя, Київської, Донецької, 

Харківської,  Запорізької обласних адміністрацій які вже кілька місяців як 

передали заявки на надання допомоги, але станом на 25. 05.2015 р. гроші до 

постраждалих ВПО доходили або частково, або взагалі поки що не 

надходили. 



В той же час, як зазначає Мінсоцполітики, на рахунках міністерства 

налічується більша 4 млн. грн. та 100 тис. Доларів США які ще підлягають 

розподілу.  

Отже, загальний висновок, який можна зробити на підставі отриманих 

відповідей, що влада усіх рівнів сьогодні,  сприймає проблеми ВПО як: 

- тягар, який перебирає на себе значні матеріальні і грошові ресурси; 

- як тимчасове явище, яке ускладнює виконання соціальних та інших 

зобов’язань держави, і тому всі просто чекають – коли все само собою 

закінчиться; 

- як пасинка, на якого варто витрачати лише стільки грошей і зусиль, 

скільки забезпечать його виживання на елементарному рівні, та і то – не 

завжди. 

Рекомендації: 

1. Якомога скоріше організувати громадське обговорення проекту 

Комплексної державної програми підтримки та соціальної адаптації 

внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки( а можливо вже на 2016-

2017 роки) і прийняти її на засіданні уряду. 

2. Завершити тестування працездатності Єдиної бази даних ВПО і 

забезпечити використання її всіма органами влади які займаються 

обслуговуванням переселенців. 

3. Розробити стандарти надання соціальних, реєстраційних, інших 

адміністративних послуг для ВПО і забезпечити їх впровадження всіма 

територіальними органами Мінсоцполітики, Державної міграційної служби, 

іншими органами влади. 

4. Спростити і вдосконалити механізми отримання ВПО соціальної 

державної допомоги, гуманітарної та благодійної допомого, що надходить від 

юридичних і фізичних осіб, міжнародних фондів і організацій. 


