Захист прав внутрішньо переміщених осіб
та тих, хто залишився в зоні конфлікту

Доповідач: Сербіна Анастасія

Нормативна база
ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
ЗУ «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей»
ЗУ «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»
Постанова КМУ No 509 від 01.10.2014 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованій
території України і районів проведення антитерористичної операції»
Постанова КМУ No 505 від 01.10.2014 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які
переміщуються з тимчасово окупованій території України і районів проведення антитерористичної
операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг»
Постанова КМУ No 535 від 01.10.2014 «Про затвердження Порядку використання коштів, що
надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги
постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованій території України
або району проведення антитерористичної операції»
Розпорядження КМУ No 588-р від 11.06.2014 «Питання соціального забезпечення громадян
України, які переміщаються з тимчасово окупованій території і районів проведення
антитерористичної операції»
Постанова КМУ No 198 від 20.03.13 «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації
безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу»

Нормативна база
Розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.14 «Про затвердження переліку населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному
обсязі свої повноваження»
Постанова КМУ № 136 від 18.02.2016 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та
моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання
соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування»
Постанова КМУ від 08.09.2015 № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння
зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення
гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб»
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 «Деякі питання надання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
Наказ МЮУ №1849 / 5 від 05.11.14 «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції»
Постанова КМУ № 653 від 06.11.2014 «Про затвердження переліку потреб, сума благодійної
допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на
доходи фізичних осіб»
ЦК, ЦПК, КПК України

Статус переміщеної особи

1

2
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• Звернення із заявою до управління праці та соціального захисту населення (або
до житлово-експлуатаційної організації) особисто або через законного
представника
• Представництво за довіреністю не дозволяється!

• Подання таких документів:
• документ, що посвідчує особу;
• за наявності - документ, що підтверджує факт проживання на території АТО
або сірої зони;
• у разі необхідності - свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
• документ, що посвідчує особу законного представника та підтверджує
громадянство України
• Вимагання інших документів (про право власності, реєстрацію нового місця
проживання, документів власників орендованого житла заборонено!)

• В цей же день отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи, на якій має бути підпис уповноваженої особи та печатка УПСЗН.

Колізії в законодавстві, що визначає
статус
Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи не відповідає змінам у ЗУ
“Про забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб”
• Термін дії довідки: безстрокова або на 6 місяців?

Довідка дійсна при наявності печатки ДМС чи вона є
необов'язковою?

Підстави припинення дії довідки

Перевірки фактичного проживання
Хто може
перевіряти?

В які
строки?

Як часто?

Яким
чином?

На підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за
місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо
переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання
приймається рішення про скасування дії довідки (ст. 12 ЗУ “Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”)

Допомога внутрішньо переміщеним
особам
ВПО мають право на щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

За для цього необхідно звернутись до відділення Ощадбанку або в УПСЗН із заявою

До заяви додається копії паспортів, ІПН, свідоцтва про одруження, свідоцтв про
народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника
сім’ї, письмова згода про виплату грошової допомоги уповноваженому
представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних, а
також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що
містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка

Розмір допомоги
пенсіонерам, дітям - 884 гривні на одну особу

інвалідам - прожитковий мінімум для осіб, які втратили
працездатність (зараз 1 074 грн.)

працездатним особам - 442 гривні на одну особу

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума
розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може
перевищувати 2 400 гривень
розмір допомоги для працездатних членів сім’ї , які не
працевлаштувались чи не стали на облік як безробітні,
через два місяці зменшується на 50 відсотків, а ще через 2
місяці - припиняється.

Грошова допомога не призначається
будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове
приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж
тимчасово окупована територія України, райони
проведення антитерористичної операції та
населені пункти, що розташовані на лінії
зіткнення;
будь-хто з членів сім’ї має на депозитному
банківському рахунку кошти у сумі, що
перевищує 10-кратний розмір прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Одноразова грошова допомога
Виплачується за рахунок благодійної чи гуманітарної допомоги
постраждалим і тим, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені
соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не
набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте
(сімейне) життя і брати участь у суспільному житті
на підставі заяви, в якій зазначаються причини необхідності надання їй грошової допомоги
та реквізити рахунка, відкритого у банківській установі

Заяву приймає УПСЗН

Рішення про виплату приймає комісія

Компенсація роботодавцю за
найнятих переселенців
Переселенець, який стоїть на обліку може бути
направлений на роботу із центру зайнятості
Трудовий договір строковий – до 12 місяців
Компенсація виплачується за половину строку
працевлаштування
Розмір компенсації не вище середнього розміру
заробітної плати штатного працівника, що
склався у відповідному регіоні за минулий
місяць
Не вигідно звільняти за угодою сторін чи у
зв'язку із зміною в організації

Види благодійної допомоги, які не
включається до доходу
• Відновлення втраченого майна
• Забезпечення житлом та житлово-комунальними послугами, а також паливом
• Забезпечення здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня
• Здійснення заходів, спрямованих на психологічну та соціальну реабілітацію осіб

• Забезпечення речами індивідуального користування (взуття, одяг, білизна тощо),
засобами особистої гігієни та предметами домашнього вжитку
• Надання медичної допомоги
• Надання юридичної допомоги особам для відновлення та захисту їх прав у зв’язку
з виникненням обставин, що зумовили надання благодійної допомоги

• Забезпечення продуктами харчування (крім алкогольних, слабоалкогольних
напоїв)
• Забезпечення дитячими товарами та дитячим харчуванням
• Закупівля для фізичних осіб, які здійснюють ведення особистого селянського
господарства (за наявності у них земельних ділянок сільськогосподарського
призначення на праві власності чи користування)

Відновлення втрачених документів
У разі втрати або викрадення документів, що
посвідчують особу та підтверджують
громадянство України, ВПО повідомляє про це
територіальному підрозділу ДМС за місцем
фактичного проживання, який в одноденний
строк видає тимчасове посвідчення, що
підтверджує особу громадянина України.
Далі – згідно Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України
Інші документи – в загальному порядку

Захист майнових прав
Мораторій на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними
зобов’язаннями
Мораторій на проведення перевірок у сфері господарської діяльності
Особливості державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Дія документів дозвільного характеру
Звільнення від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної
власності
Скасування орендної плати за користування державним та комунальним майном
Мораторій на нарахування пені за несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні
послуги
Заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці
Забезпечення реалізації права на спадкування
Підтвердження обставин непереборної сили

Відновлення втраченого судового
провадження
Можна відновити лише те цивільне провадження, яке
закінчилось винесенням рішення або у якому
провадження закрито (ст. 402 ЦПК);
Суд згідно визначеної розпорядженням ВССУ від
02.09.2014 року № 2710/38-14;
Судове провадження, втрачене до закінчення судового
розгляду, не підлягає відновленню (хоча це не відповідає
ЗУ “Про здійснення правосуддя та кримінального
провадження у зв’язку з проведенням АТО»). Заявник у
цьому разі може пред'явити новий позов. В ухвалі суду
про відкриття провадження у новій справі у зв'язку з
втратою незакінченого провадження про цю обставину
повинно бути обов'язково зазначено.

Відновлення втраченого
кримінального провадження
Справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих,
апеляційних судів, розташованих в районі проведення АТО, в разі неможливості
здійснювати правосуддя передаються судам протягом 10 робочих днів з дня
прийняття розпорядження ВССУ.
У разі неможливості передачі матеріалів справи відповідно до встановленої
підсудності вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за
документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови,
що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового
рішення.
Підслідність кримінальних правопорушень, вчинених в районі проведення АТО, у
разі неможливості здійснювати досудове розслідування визначається
Генеральним прокурором України
Відновленню підлягають втрачені матеріали в тому кримінальному провадженні,
яке завершилося ухваленням вироку суду (ст. 524 КПК України)

Встановлення фактів народження та
смерті
Заява про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово
окупованій території України може бути подана батьками, родичами, їхніми
представниками до будь-якого суду за межами такої території України
незалежно від місця проживання заявника (ст. 257-1 ЦПК України).
• Розглядаються невідкладно

У рішенні про встановлення факту народження особи зазначаються
встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її
батьків (без зазначення ім’я, оскільки таке рішення є лише підставою
для здійснення реєстрації народження)
• Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після
проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу
державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для
державної реєстрації народження або смерті особи

Доказова база із зони АТО
Лікарське свідоцтво

Довідка про
причини смерті

Виписка із
пологового будинку

Квитанції про сплату
“виписних” послуг із
пологового будинку

Чеки/квитанція на
похоронні послуги

Свідоцтво про
смерть ДНР/ЛНР

Фотокартки

Свідчення свідків

Довідки з місця
реєстрації

Дякую за увагу!

