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1. Кабінет Міністрів Згортає Вимогу про Самоізоляцію Після Перетину КПВВ, ООС Поновлює ЇЇ
Зняття Вимоги (КМУ)
22 липня 2020 року Кабінет Міністрів прийняв постанову
№ 641, оновив правове регулювання карантинних заходів
у рамках протидії поширенню COVID-19. Серед інших
змін, із постанови виключена вимога щодо проходження
самоізоляції/обсервації особами, які перетнули КПВВ у
Луганській чи Донецької областей (хоча зазначено про
можливість її відновлення у разі встановлення такої
вимоги Кабінетом Міністрів). Очікувалося, що з 1
серпня при перетині КПВВ більше не буде висуватись
вимога про встановлення додатку «Дія» і зобов’язання
особи пройти самоізоляцію.

Поновлення Вимоги (ООС)
Натомість, 31 липня прес-служба
Операції Об’єднаних Сил (ООС)
заявила про «уточнення» порядку
пропуску
через
лінію
розмежування. Відповідно до цього
«уточнення», умовою перетину
КПВВ у бік підконтрольної уряду
території України залишається
проходження
самоізоляції
із
встановленням додатку «Дія» або
проходження обсервації.

Законність самостійного встановлення ООС умов перетину КПВВ піддається сумніву. Вичерпний
перелік можливих «карантинних обмежень» встановлюється Кабінетом Міністрів – який у рамках
зазначеної постанови як раз скасував вимоги про проходження самоізоляції при перетині КПВВ.
Кабінет Міністрів не наділяв – і в принципі не має права наділяти – ООС повноваженнями
«уточнювати» видані Кабінетом Міністрів нормативно-правові акти. У свою чергу, саме акти
Кабінету Міністрів сьогодні визначають карантинні обмеження та порядок перетину КПВВ. Окрім
цього, інформація про залишення в силі вимоги щодо проходження самоізоляції/обсервації була
поширена прес-службою ООС за один день до її очікуваного припинення і без публікації
відповідного офіційного документу.
2. Парламент Надає Абітурієнтам з Непідконтрольної Території та Лінії Розмежування Право
на Вступ до Закладів Вищої Освіти за Окремою Квотою
Контекст: Абітурієнти, які проживають у Криму та на непідконтрольній уряду території України,
можуть вступати до українських закладів вищої освіти (ЗВО) через освітні центри «ДонбасУкраїна» та «Крим-Україна»1 - як за контрактом, так і на бюджетні місця. При цьому, для
вступників із Криму виділена окрема «квота-2», за якої 20% від загального обсягу бюджетних
місць в усіх ЗВО та за всіх навчальних програм виділяється для таких вступників (втім, з часу
введення квоти-2 вона жодного разу не заповнювалася повністю). «Квота-2» не була доступною
для вступників з непідконтрольної уряду території України.
Контекст: 3 липня 2020 року Парламент прийняв Закон України № 744-ІХ щодо посилення
доступу до навчання в українських ЗВО для абітурієнтів з непідконтрольної уряду території
України і населених пунктів на лінії розмежування, включивши їх до «квоти -2».
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Для додаткової інформації про освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» див. Правовий бюлетень
Данської Ради, Випуск 52, секція 6.

Відповідно, при вступі до ЗВО у межах вказаної квоти такі абітурієнти конкуруватимуть за
бюджетні місця лише між собою та абітурієнтами з Криму. Якщо ж квота на конкретну програму
буде заповнена, абітурієнти, які не пройшли конкуренцію у межах квоти, зможуть вступити до
ЗВО на контрактній основі.
3. Міністерство Реінтеграції Тимчасово Окупованих Територій Затверджує Новий Перелік
Обмежених/Заборонених Товарів
14 липня 2020 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (МТОТ)
видало наказ № 52, яким затверджується новий (формально) Перелік товарів, обмежених або
заборонених до переміщення через лінію розмежування. Зазначений перелік майже повністю
дублює попередній, затверджений у листопаді 2019 року.2
Найсуттєвішою відмінністю нового переліку є збільшення максимальної суми готівкових коштів,
дозволеної для переміщення з підконтрольної на непідконтрольну уряду територію України – з
20,000 грн. до 50,000 грн. (або еквівалент в іноземній валюті). Інші основні положення
переміщення товарів через лінію розмежування залишилися незмінними:
З Підконтрольної на
Непідконтрольну Територію
Переміщення
готівки

Переміщення
товарів і
особистих
речей3

З Непідконтрольної на
Підконтрольну Територію

- Максимальна
сума
готівки
збільшена з 20,000 грн. до 50,000
грн.

- Діє попередній максимум – 50,000
грн., з можливістю його збільшення
за погодженням із координаційним
центром.

- Усі товари, не включені до
переліку
обмежених/заборонених,
дозволені до переміщення без
обмеження
у
кількості/вартості/вазі.

- Усі товари, не включені до переліку
обмежених/заборонених, дозволені до
переміщення
за
наступними
обмеженнями: загальною вартістю не
більше 10,000 грн., вагою не більше
75кг.




Персональні речі дозволені до переміщення у будь-якому напрямку лише у
межах визначених лімітів;
Перелік обмежених або заборонених товарів залишений без змін.

4. Парламент Посилює Ряд Соціальних Гарантій
25 липня 2020 року Президент підписав Закон України № 646, що передбачає низку змін у сфері
політики соціального захисту. Найбільш суттєві зміни стосуються допомоги малозабезпеченим
сім’ям, допомоги з опіки чи піклування над дитиною, а також допомоги літнім пенсіонерам, які
потребують постійного стороннього догляду.
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Для додаткової інформації, див. Правовий бюлетень Данської Ради, Випуск 46, секція 3.
Для повного переліку особистих речей та обмежених/заборонених для переміщення товарів див. Наказ Міністерства
з питань реінтеграції ТОТ № 52 від 14 липня 2020 року.
3

Важливі Положення Закону:
Допомога малозабезпеченим сім’ям

Допомога з опіки/піклування

i) Максимальний
розмір
допомоги
збільшений
від
75%
до
100%
прожиткового мінімуму для сім’ї, який
визначається як сума прожиткових
мінімумів членів сім’ї відповідно до їх
віку (див. секцію 6);

Розмір

ii) Допомога на здобуття економічної
самостійності
пропонуватиметься
безробітним, але працездатним членам
малозабезпечених сімей – як одноразова
безвідсоткова виплата для відкриття
власного бізнесу, що має бути у
подальшому повернена державі. Розмір та
умови надання такої допомоги будуть
визначені Кабінетом Міністрів.

прожиткових мінімумів.

допомоги

з

опіки/піклування

над

дитиною збільшений від 2 до 2,5 прожиткових
мінімумів на дитину відповідного віку (див.
секцію 6), а якщо опіку/піклування встановлено
над

дитиною

з

інвалідністю

–

до

3,5

Допомога літнім пенсіонерам, які потребують
стороннього нагляду
Допомога одиноким пенсіонерам 80 років і
старше,

що

потребують

постійного

стороннього догляду,4 буде виплачуватись у
розмірі 685 грн.

Виплати з допомоги по опіці/піклуванню над дитиною та допомога літнім пенсіонерам, що потребують
стороннього нагляду, нараховуватимуться з 1 січня 2020 року. Порядок виплати зазначених видів
допомоги, у тому числі за місяці, що сплинули, буде визначений Кабінетом Міністрів.
5. Кабінет Міністрів Оголошує про Монетизацію «Пакунку Малюка»
Контекст: Пілотний проект «Пакунок малюка» був запущений Кабінетом Міністрів у вересні
2018 року. У рамках нього, породіллю має видаватись «пакунок малюка» - набір предметів для
догляду за новонародженою дитиною загальною вартістю 5,000 грн. Через складнощі із
закупівлею та логістикою, доступність «пакунків» суттєво відрізнялась у різних регіонах, а
подекуди вони взагалі замінювались грошовими виплатами. При цьому, зазначений проект
впроваджувався паралельно (не заміщуючи) із грошовою допомогою по народженню дитини –
одноразовою виплатою 10,320 грн. після народження дитини та щомісячної виплати у 860 грн.
протягом наступних 3 років (загалом 41,280 грн.).
Розглянуті Зміни: 29 липня 2020 року Кабінет Міністрів оголосив про монетизацію «Пакунку
малюка». Починаючи з 1 вересня 2020 року, батькам буде надаватись спеціальна соціальна карта
«Приват-Банку» з лімітом у 5,000 грн. для купівлі товарів для дитини у визначених Міністерством
соціальної політики мережах торгівельних закладів. Серед можливих ризиків такої монетизації –
контроль цільової витрати таких коштів та порядок визначення Міністерством відповідних
торгівельних закладів.
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Необхідність постійного стороннього догляду визначається за результатом обстеження медико-соціальною
експертною комісією (МСЕК).

6. Періодичне Збільшення Прожиткових Мінімумів,
Соціальних Виплат

Мінімальної

Пенсії та Окремих

Державний бюджет на 2020 рік передбачає підвищення розмірів прожиткових мінімумів та
мінімальної пенсії з 1 липня 2020 року. Оскільки розмір окремих соціальних виплат визначається
з урахуванням розміру прожиткових мінімумів, такі виплати також збільшаться.
Вид Платежу / Показника
Загальний Прожитковий Мінімум
Прожитковий мін. для дітей віком до 6
років
Прожитковий мінімум для дітей віком
від 6 до 18 років
Прожитковий Мінімум
для Працездатного Населення
Прожитковий Мінімум
для Непрацездатного Населення
Мінімальна Пенсія5

Попередній Розмір
(грн.)

Оновлений Розмір (грн.)

2,027

2,118

1,779

1,859

2,218

2,318

2,102

2,197

1,638

1,712

1,638

1,712

Мінімальна Пенсія для Непрацездатного

Залежить від групи інвалідності, але враховується розмір

Населення

мінімальної пенсії і прожиткового мінімуму

Допомога Малозабезпеченим Сім’ям

Залежить від різних показників та враховує розмір
прожиткового мінімуму

Допомога Одиноким Матерям
Допомога з Опіки та Піклування6
над дітьми у віці до 6 років
над дітьми у віці від 6 до 18 років

3,558

3,718

4,436

4,636

889

929

1,109

1,159

Мінімальний Розмір Аліментів:
на дітей у віці до 6 років
на дітей у віці від 6 до 18 років
Допомога Непрацездатним
Переселенцям

Від 100 до 130 відсотків прожиткового мінімуму для
непрацездатного населення – залежно від групи
інвалідності

Деякі терміни, що використовуються у цьому документі, взяті із законопроектів або чинного
законодавства і не обов'язково відображають позицію ДРБ–ДГР.
Цей документ охоплює питання діяльності з надання гуманітарної допомоги, яка здійснюється за
фінансової підтримки Європейського Союзу. Погляди, викладені у цьому документі, жодним
5

Реальний розмір мінімальної пенсії більший за зазначений, оскільки показник «мінімальна пенсія» є базовим та не
враховує ряд можливих надбавок. Починаючи з 1 липня 2019 року, фактичний розмір мінімальної пенсії становить
2 000 грн. – див. Правовий бюлетень Данської Ради, Випуск 42, секція 5.
6
Показники праворуч вказані, виходячи із попереднього порядку визначення розміру допомоги з опіки/піклування на
дитину – у розмірі 2 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Проте, починаючи з вересня 2020 року, ця
допомога буде становити 2,5 прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку (див. секцію 4) – тобто, 4 647 грн. та
5 795 грн. відповідно.

чином не можуть розглядатися як офіційна позиція Європейського Союзу. Європейська Комісія не
несе відповідальності за будь–яке використання інформації, яку він містить.
Цей правовий інформаційний бюлетень створений завдяки щедрій підтримці американського
народу, що здійснює Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). За його зміст несе
відповідальність Данська Рада у справах біженців. Бюлетень не обов’язково відображає позицію
Агентства США з міжнародного розвитку та Уряду Сполучених Штатів.
Цей документ був створений за підтримки Сполученого Королівства, однак викладені у ньому
погляди не обов’язково відображають офіційну позицію Сполученого Королівства.

