УКРАЇНА
Тематичний огляд | Грудень 2018

Огляд законодавства
Огляд законодавчих змін, що стосуються внутрішнього переміщення,
підготовлений УВКБ ООН | Грудень 2018

Набули чинності





Проекти

Припинення дії Договору про дружбу,



співробітництво і партнерство між Україною і

законодавства України у

Російською Федерацією

відповідність до міжнародного

Закон про прилеглу зону України

гуманітарного та міжнародного

Закон про протимінну діяльність в Україні

кримінального права

Державна цільова програма надання



підтримки учасникам АТО та ООС




Перерозподіл бюджетних коштів Міністерства



Резолюції Генеральної Асамблеї
ООН щодо Криму

Створення Міжвідомчої комісії з підготовки



Рішення Верховного Суду щодо

консолідованої претензії до Російської

дискримінаційної природи

Федерації (відповідно до Закону 2268 )

процедури перевірок за

Стратегія інформаційної реінтеграції Криму

Постановами Уряду #365 та #637

1




Тимчасове житло для ВПО

Інші важливі події

Субвенція місцевим бюджетам на Сході
соціальної політики



Приведення кримінального

Прийняття Державного бюджету на 2019 рік

Набули чинності
Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською
Федерацією
3 грудня 2018 Парламент прийняв Закон #02062 про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво
і партнерство між Україною і Російською Федерацією.
Шляхом прийняття цього закону Україна декларує свій намір не продовжувати дію Договору про дружбу,
співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією з 1 квітня 2019 року відповідно до
Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Зобов’язання, взяті на себе Україною за цим
Договором до його припинення, залишаються чинними. Будь-які наслідки для населення, що
постраждало від конфлікту не очевидні, оскільки Договір стосувався відносин між державами і додатково
підтверджував принципи міжнародного права про дружні відносини між державами. Рішення про
припинення дії Договору не повинно мати безпосереднього впливу на права і свободи громадян.

Закон 2268 це Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях. Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою):
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2268-viii
2
Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65044
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Закон про прилеглу зону України
4 грудня Парламент прийняв свій Закон #2641-VIII3, що визначає прилеглу зону України відповідно до
Конвенції ООН з морського права 1982 року, яка має бути «не більшою, ніж двадцять чотири морські
милі». Чіткі межі прилеглих зон мають бути обговорені та погоджені з державами, що мають суміжний
кордон.
Закон визначає межі прилеглої зони в Азовському та Чорному морях та права України як прибережної
держави, включаючи законні заходи безпеки. Закон надає Державній прикордонній службі додаткових
повноважень в морі, зокрема, право зупиняти та/або арештовувати судна та супроводжувати їх в порти,
а також проводити огляд судна в прилеглій зоні.
Закон про протимінну діяльність в Україні
6 грудня Парламент прийняв Закон про протимінну діяльність в Україні4. Прийняття цього тексту є
суттєвим кроком на шляху до забезпечення безпеки осіб, які проживають на замінованих територіях
вздовж лінії розмежування. Нормативне врегулювання для забезпечення чіткої, ефективної та своєчасної
діяльності з розмінування також сприятиме виконанню Україною своїх зобов’язань за міжнародним
гуманітарним правом (МГП).
Прийнятий закон визначає протимінну діяльності як комплекс заходів, спрямований на зменшення впливу
боєприпасів, що не розірвалися, на населення (включаючи очищення земель та інформування населення
про небезпеки вибухонебезпечних предметів); містить невичерпний перелік боєприпасів, що не
розірвалися, та потерпілих (включаючи членів їх сімей та групи потерпілих). Він підкреслює особливості
військового, гуманітарного та оперативного розмінування. Закон також містить посилання на необхідність
використовувати міжнародні стандарти у сфері протимінної діяльності та розробляти національні
стандарти з протимінної діяльності в Україні.
До того ж, Закон визначає такі процедури:



Акредитації операторів протимінної діяльності5, що здійснюється спеціальною Комісією з питань
акредитації та моніторингу;




Надання допомоги потерпілим – медичної, психологічної та соціальної6;
Демократичний цивільний контроль, що має здійснюватися Парламентом, Урядом, виконавчими
органами та органами місцевого самоврядування, судами та громадськими організаціями.

Наступні органи мають повноваження в сфері протимінної діяльності:
Державний

Ключові функції

орган
Парламент



Затверджує та вносить поправки (за необхідності) до законодавства про
протимінну діяльність;

Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2641-viii
Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-viii Президент підписав Закон
22 січня 2019 року. Закон набув чинності 25 січня 2019 року.
5
Оскільки оператори протимінної діяльності не визначені, можна презюмувати, що визначена процедура буде також застосовуватися до
іноземних операторів протимінної діяльності
6
Фінансові ресурси для надання допомоги не визначені – можна презюмувати, що вони включатимуть як кошти державного бюджету, так і
кошти зовнішніх стейкхолдерів
3
4
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Затверджує Національну програму протимінних операцій терміном на 5 років,
що розробляється Національним органом з питань протимінної діяльності;



Проводить спеціальну сесію, під час якої Уряд звітуватиме про імплементацію
Національної програми протимінних операцій





Уряд

Впроваджує державну політику з протимінної діяльності;
Створює Національний орган з питань протимінної діяльності;
Створює Центр протимінних операцій та Комісію з питань акредитації та
моніторингу;



Забезпечує здійснення цивільного контролю щодо Національного органу з
питань протимінної діяльності, Центру протимінних операцій та інших
виконавчих органів з протимінної діяльності;



Визначає порядок акредитації та моніторингу7, що має впроваджуватися
Комісією з питань акредитації та моніторингу

Національний
орган з питань




протимінної
діяльності

Новостворений центральний орган виконавчої влади;
Координує всі заходи з протимінної діяльності з усіма зацікавленими
центральними та місцевими органами, компаніями та особами, а також

–

здійснює

міжвідомчий

міжнародне

співробітництво

(з

донорами

та

міжнародними

операторами протимінної діяльності);



колегіальний
орган

Здійснює контроль над Центром протимінних операцій та Комісією з питань
акредитації та моніторингу



Затверджує національні стандарти у сфері протимінної діяльності, рішення
Комісії з питань акредитації, а також порядок проведення робіт з виявлення,
знешкодження та утилізації вибухонебезпечних предметів

Комісія

з



питань
акредитації та

Є складовою Національного органу з питань протимінної діяльності та
підпорядковується його Голові;



моніторингу

Здійснює процедуру акредитації та виносить попередні рішення щодо видачі
ліцензій;



Здійснює контроль над робочими приміщеннями, обладнанням, документацією
та кваліфікацією персоналу операторів з протимінної діяльності

Центр
протимінних




операцій

Органи





Розробляє річні Плани діяльності з розмінування;
Звітує перед Національним органом з питань протимінної діяльності
Беруть участь у інформуванні населення про небезпеки вибухонебезпечних
предметів;





8

Координує заходи з протимінної діяльності та здійснює контроль якості їх
виконання;

місцевої влади

7

Центральний орган виконавчої влади (вже існуючий або новостворений 8);

Беруть участь у наданні медичної допомоги потерпілим;
Надають допомогу акторам протимінної діяльності у їх діяльності;
Погоджують плани заходів з розмінування у зонах їх відповідальності;

Уряд має прийняти відповідні рішення протягом 3 місяців з дати публікації Закону
Уряд має прийняти відповідні рішення протягом 3 місяців з дати публікації Закону

www.unhcr.org
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Інформують місцевих жителів про забруднені місцевості та наявні засоби
захисту

Очікується, що Закон про протимінну діяльність об’єднає всі зусилля щодо очищення замінованих
територій, надання різноманітної допомоги потерпілим та інформування населення про небезпеки
вибухонебезпечних предметів, що наразі проводяться національними та міжнародними акторами, а також
приведе законодавство України у відповідність до норм МГП та світових найкращих практик.
Часові рамки, вказані в Законі, передбачають тримісячний термін для набуття операційної спроможності.
Беручи до уваги обсяг визначених заходів, його імплементація може зайняти більше часу та вимагати
додаткових бюджетних та/або донорських коштів.
Певні положення щодо залучення донорських коштів викликають занепокоєння, однак детальний аналіз
цих специфічних ризиків буде наданий в наступного Законодавчому огляді.
Державна цільова програма надання підтримки учасникам АТО та ООС
5 грудня Уряд прийняв Постанову #10219, затвердивши Державну цільову програму надання підтримки
учасникам Антитерористичної операції (АТО) та Операції Об’єднаних Сил (ООС). Передбачений обсяг
підтримки включає в себе допомогу у фізичній, медичній та психологічній реабілітації, а також у соціальній
та професійній адаптації. Запланована на період до 2022 року, Програма передбачає заходи із прийняття
тематичного законодавства, розбудови спроможності зацікавлених органів влади та інтеграції найкращих
практик на центральному та місцевому рівнях.
У разі належного застосування Програм потреби її учасників будуть задоволені в обсязі, визначеному під
час проведення оцінки потреб та в порядку, передбаченому відповідними нормативними документами.
Ця ініціатива може також сприяти попередженню конфліктів та соціальній згуртованості.
Субвенція місцевим бюджетам на сході
5 грудня Уряд прийняв Розпорядження #929-p10, що регулює розподіл субвенції з Державного бюджету
між місцевими бюджетами в східних областях України з метою підтримки територій, постраждалих
внаслідок збройного конфлікту. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб (МінТОТ) відповідає за погодження вищезазначеної субвенції з парламентським
Комітетом з питань бюджету.
Це третя11 субвенція для територій, постраждалих внаслідок збройного конфлікту, що покриває окремі
населені пункти Донецької області (м. Маріуполь та Волноваський район) та Дніпропетровської області
(Кривий Ріг). Загальна сума сягає 8327,283 тис. грн.
Надання субвенції сприятиме загальному розвитку територій, постраждалих внаслідок збройного
конфлікту, шляхом вирішення проблем, пов’язаних з внутрішнім переміщенням (наприклад, як було в
2017 році, коли субвенцію спрямували на вирішення житлових проблем та надання адміністративних
послуг). Такі фінансові внески в місцеві бюджети можуть запобігти соціальній напрузі та сприяти інтеграції
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до приймаючих громад.

Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyiprogrami-z-fizichnoyi-medichnoyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-i-socialnoyi-ta-profesijnoyi-readaptaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciy
10
Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-rozpodil-u-2018-roci-subvenciyi-zderzhavnogo-byudzhetu-miscevim-byudzhetam-na-zdijsnennya-zahodiv-shchodo-pidtrimki-teritorij-shcho-zaznali-negativnogo-vplivu-vnaslidok-7773
11
Будь ласка, дивіться більше деталей у Огляді законодавства за липень та листопад, що були підготовлені УВКБ ООН
9
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Перерозподіл бюджетних коштів Міністерства соціальної політики
12 грудня Уряд прийняв Розпорядження #971-p12 щодо перерозподілу коштів між різними статтями
бюджету, наданими Міністерству соціальної політики.
Зокрема, прийняті зміни зменшують видатки на:




Адресну допомогу на покриття житлово-комунальних послуг для ВПО (на 157 128 тис. грн.);
Субвенцію на компенсацію за житло переміщеним учасникам АТО з інвалідністю (третя група) у
Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях (на 122,2 тис. грн.);

та збільшують видатки на:



Субвенцію на компенсацію за житло переміщеним учасникам АТО з інвалідністю (третя група) у
Вінницький, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Хмельницькій
областях (на 7 139,6 тис. грн.).

Створення Міжвідомчої комісії з підготовки консолідованої претензії до Російської Федерації
12 грудня Уряд прийняв свою Постанову #105913 про створення Міжвідомчої комісії з підготовки
консолідованої претензії до Російської Федерації. Комісія буде:



розробляти правову позицію України щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації;



розробляти зміни до тематичного законодавства, зокрема до Закону про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях (Закон #2268)14;



надавати свої пропозиції та рекомендації Уряду.

Результати роботи Комісії сприятимуть визначенню подальшої позиції України. Водночас, прийнята
Постанова не містить жодних деталей щодо механізму подачі підготовленої консолідованої претензії.
Стратегія інформаційної реінтеграції Криму
27 грудня Уряд затвердив інформаційну Стратегію реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя («Стратегію інформаційної реінтеграції Криму»).15
Основною метою документу є розширення інформаційної підтримки населення Криму,16 а також сприяння
захисту прав людини та відновлення територіальної цілісності України. Для ефективної імплементації
Стратегія потребує прийняття плану заходів та виділення бюджетних коштів.
Прийняття Державного бюджету на 2019 рік

Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pererozpocialnoyi-politiki-na-2018-rik
Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-mziyi-ukrayini-dorosijskoyi-federaciyi-shchodo-realizaciyi-yiyi-mizhnarodno-pravovoyi-vidpovidalnosti-za-zbrojnu-agresiyu-proti-ukrayini
14
Будь ласка, дивіться більше деталей у Огляді законодавства за лютий, що був підготовлений УВКБ ООН
15
Короткий виклад знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://mip.gov.ua/news/2889.html?fbclid=IwAR1ABWV5qO2ef0n4jiqutuVF4ehFKPUwjjPE6cDtyfTyHBHw404LOUIAOU
16
«Тимчасово окуповані території» є цитатою з офіційного нормативно-правового акту і не відображає позицію УВКБ ООН
12
13
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Прийнятий 23 листопада, Закон про Державний бюджет на 2019 рік (Закон #2629-VIII) набрав чинності
1 січня 2019 року.17 Основні витрати, пов’язані із діяльністю в сферах, що покриваються мандатом УВКБ
ООН, викладені нижче (в тис. грн.):
Державний орган / бюджетна програма

2017

2018
(в цілому)

2019

Міністерство
з
питань
тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України
Видатки в рамках діяльності МінТОТ:

28 149,4

193 883, 5

195 186,9

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
підтримки територій, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході
України
Інформування населення про небезпеки
вибухонебезпечних предметів
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію проекту "Житло для
ВПО"
Міністерство соціальної політики України

17 000,0

34 000,0

34 000,0

5 000,0
10 000,0

151 989 115,2

150 137 180,8

198 634 180,1

Щомісячна адресна допомога ВПО
Фінансування
експериментального
працевлаштування членів сімей з низьким
доходом та ВПО

3 263 665,0
20 000,0

3 211 758,6
20 000,0

3 042 568,6
-

Фінансова підтримка заходів щодо створення
робочих місць для відновлення та розвитку
інфраструктури в Донецькій області
Субвенція місцевим бюджетам на житло для
переміщених
учасників
АТО/ООС
з
інвалідністю
Фінансування заходів щодо захисту дітей,
сімей, жінок з найуразливіших категорій
суспільства
Фінансування субсидій на житлові та
комунальні послуги
Фінансування
розселення
попередньо
депортованих народів (кримських татар)
Міністерство освіти і науки України

-

80 000,0

-

Видатки в рамках діяльності Мінсоцполітики:

Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство юстиції України
Видатки в рамках діяльності Мін’юсту
Координаційний центр надання безкоштовної
правової допомоги (БПД)
Фінансування послуг та видатків адвокатів
БПД

17

25 000,0

95,570.3

20,000,000.0
45,340.0
32 577 228,6

31 787 239,7

73 043 039,7

16 208 096,1
9 094 510,3

26 543 770,0
12 692 763,2

39 350 075,6
13 867 143,8

408 744,9

529 326,4

728 287,3
337 733,2

Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-viii
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Міністерство
регіонального
розвитку,
1 736 146,7
будівництва
та
житлово-комунального
господарства України
Видатки в рамках діяльності Міністерства регіонального розвитку
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
на
реалізацію
проектів
транскордонного співробітництва

3 777 340,4

12 467 499,5

-

10 000,0

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури
об'єднаних територіальних громад

2 100 000,0

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію проектів в рамках
Надзвичайної
кредитної
програми
для
відновлення України (загальнонаціональні
видатки)
Державний фонд регіонального розвитку

2 145 000,0

3 500 000,0

6 000 000,0

7 670 000,0

Міністерство оборони України
Державна служба надзвичайних ситуацій
України
Державна міграційна служба
Внески до Міжнародної організації з міграції
Адміністрація Державної прикордонної служби
Служба Безпеки України
Офіс Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини
Фінансування Національного превентивного
механізму (катування) Офісу Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
Донецька обласна державна адміністрація
Луганська обласна державна адміністрація

68 819 627,0
8 157 502,4

86 582 200,0
11 234 000,0

102 489 246,5
13 462 695,9

2 006 225,0

2 873 929,1

7 923 204,7

9 343 800,0

4 376 162,0
1 517,2
10 806 309,4
9 658 674,6
164 887,9

1 500 000,0

1 550 000,0

2 595,0

472 027,5
384 234

Необхідно зауважити, що Державний бюджет не передбачає окремих коштів на виконання Плану заходів
до Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на період до 2020 року, а також на виплату пенсійних боргів, що
накопичилися у зв’язку з припиненням пенсійних виплат зареєстрованим ВПО.

Проекти
Приведення кримінального законодавства України у відповідність до міжнародного гуманітарного
та міжнародного кримінального права
20 грудня у Парламенті зареєструвано законопроект #943818, що пропонує додати міжнародні злочини –
геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та агресію 19 – до Кримінального кодексу України. Ця
ініціатива є важливим кроком на шляху приведення законодавства України у відповідність до Римського
статуту Міжнародного кримінального суду та розширення спроможності кримінальних проваджень в сфері

Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
Перелік міжнародних злочинів відображено в статтях 6-8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду у вільному доступі онлайн:
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
18
19
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переслідування серйозних порушень МГП, пов’язаних з конфліктом. Ця ініціатива може сприяти захисту
цивільних потерпілих внаслідок ведення воєнних дій.
Тимчасове житло для ВПО
13 грудня МінТОТ опублікував для публічного обговорення проект Порядку створення фонду житла для
тимчасового проживання ВПО (Порядок)20.
Цією ініціативою пропонується уповноважити органи місцевого самоврядування/військово-цивільні
адміністрації створити окремий фонд тимчасового житла спеціально для ВПО. Проект порядку визначає:





критерії відповідності;
процес подачі заяв та відбору;
бальна система для пріоритетизації заяв.

Спеціально створені житлові комісії розглядатимуть заяви та виноситимуть попередні рішення про
надання житла ВПО. Житло залишатиметься у власності заявників, якщо обставини, що зумовили
переміщення, залишаться без змін. Незважаючи на те, що проект може сприяти створенню нормативних
рамок для прийняття житлових рішень щодо ВПО, необхідно забезпечити належне фінансування для
створення житлового фонду, включаючи кошти від зовнішніх донорів.

Інші важливі події
Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму
5 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила свою Резолюцію 21 Проблема мілітаризації
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, а також частин Чорного та Азовського
морів. Посилаючись на свої попередні Резолюції22, вона засуджує триваючу тимчасову окупацію
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, а також знову підтверджує
невизнання їх анексії. Генеральна Асамблея підтримує готовність України дотримуватися міжнародного
права в процесі припинення тимчасової окупації Криму Російською Федерацією.
Інша Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 23 щодо Ситуації з правами людини в Автономній Республіці
Крим та місті Севастополі, Україна була прийнята 22 грудня 2018 року. Генеральна Асамблея ООН
підтримує зусилля України щодо підтримки економічних, фінансових, політичних, соціальних,
інформаційних, культурних та інших зв’язків з жителями окупованого Криму з метою сприяння їх доступу
до демократичних процесів, економічних можливостей та об’єктивної інформації. Вона закликає всі
міжнародні організації та спеціалізовані агенції системи ООН, при посиланнях на Крим в міжнародних
документах, спілкуванні та публікаціях, включаючи ті, що стосуються статистичних даних Російської
Федерації, використовувати вираз «Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, Україна,

Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://mtot.gov.ua/ua/ministerstvo-z-pitan-timchasovo-okupovanih-teritorita-vnutrishno-peremischenih-osib-ukraiini-povidomljae-pro-provedennja-gromadskih-publichnih-obgovoren-proektu-porjadku-formuvannja-fondiv-jitla-dljatimchasovogo-projivannja-vnutrishno-peremischenih-osib-ta-porjadku-bezoplatnogo-nadannja-i-koristuvannja-jitlovimi-primischennjami-z-fondiv-jitla-dljatimchasovogo-projivannja-vnutrishno-peremischenih-osib-dali-proekt-porjadku
21
Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн: https://undocs.org/A/73/L.47
22
Дивіться Резолюцію 68/262 від 27 березня 2014 року щодо територіальної цілісності України, де вона підтвердила свою підтримку
суверенності, політичної незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, Резолюції 71/205
та 72/190 щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна від 19 грудня 2016 року та 19 грудня 2017
року
23
Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн: https://undocs.org/A/C.3/73/L.48 Станом на сьогодні, доступний лише проект Резолюції
20
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тимчасово окуповані Російською Федерацією» та заохочує всі держави та міжнародні організації робити
так само.
Рішення Верховного Суду щодо дискримінаційної природи процедури перевірок за Постановами
Уряду #365 та #637
20 грудня 2018 року Верховний Суд України, розглядаючи в третій інстанції 24 дискримінаційну природу
пунктів 7, 8, 9 та 13 Постанови Уряду #365 та абзаців 6, 7, 8 Постанови Уряду #637, підтримав попередні
рішення судів нижчої інстанції.25 Верховний Суд підтвердив, що оспорювані норми законодавства
створюють додаткові перепони та бар’єри для ВПО, які бажають отримувати свої пенсії та соціальні
виплати, порівняно з іншими категоріями громадян України. Зокрема, ці вимоги створюють нову підставу
для припинення пенсійних виплат, що не передбачена Законом про пенсії, а також порушують принципи
рівності та свободи пересування, як вони визначені Конституцією України. Незважаючи на свій
позитивний характер, це рішення суттєво не змінює існуючу нормативно-правову базу та вимагає дій з
боку Кабінету Міністрів України. Водночас, з позитивного боку, перевірки щодо ВПО заборонені як
необхідна вимога для призначення пенсій та/або соціальних виплат, проте залишаються у справах щодо
поновлення призупинених виплат.

КОНТАКТИ
Ел.пошта: ukrki@unhcr.org, Тел: +38 044 288-9710
ПОСИЛАННЯ
УВКБ ООН в Україні: www.unhcr.org.ua/en - Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine
Facebook:www.facebook.com/UNHCRKyiv - Flickr:www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine

Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою):
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78808062?fbclid=IwAR3AZlQZLqLjC9ccOWyOGYS4YSg6x7aunDYjVC3bTPzMaNU4pXI4dAem4u4
25
Будь ласка, дивіться більше деталей у Огляді законодавства за липень, що був підготовлений УВКБ ООН
24
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