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Перечень нормативно-правовых актов, на основе которых 

проведен мониторинг эффективности власти (укр.) 

№ Назва нормативно-правового акту, реквізити 

Закони України (10) 

1.  ЗУ від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» 

2.  ЗУ від 12.08.2014 № 1632-VII «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження 

у зв'язку з проведенням антитерористичної операції 

3.  ЗУ від 12.08.2014 № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про 

особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України 

4.  ЗУ від 02.09.2014 № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» 

5.  ЗУ від 16.09.2014 № 1680-VII «Про особливий порядок місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та Луганської областей» 

6.  ЗУ від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» 

7.  ЗУ від 13.01.2015 № 85-VIII «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав 

громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та 

обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних 

послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» 

8.  ЗУ від 15.01.2015 № 121-VIII «Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про 

відпустки» 

9.  ЗУ від 14.05.2015 № 425-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких 

загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» 

10.  ЗУ від 17.07.2015 № 449-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної 

операції» 

Укази президента України (5) 

11.  Указ ПУ від 14.04.2014 № 405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної 

загрози і збереження територіальної цілісності України" 

12.  Указ ПУ від 29.10.2014 № 835/2014 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» 
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13.  Указ ПУ 14.11.2014 № 875/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 4 листопада 2014 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-

економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях» 

14.  Указ ПУ від 14.02.2015 № 85/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 25 січня 2015 року «Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та 

проявам тероризму, підтримуваним Російською Федерацією» 

15.  Указ ПУ від 18.03.2015 № 149/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 12 березня 2015 року «Про додаткові заходи щодо мирного врегулювання, 

нормалізації ситуації та зміцнення безпеки в окремих районах Донецької та Луганської 

областей» 

Постанови Верховної ради України (8) 

16.  ПВРУ від 07.10.2014 № 1692-VII «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і Слов'яносербського 

районів Луганської області» 

17.  ПВРУ від 07.10.2014 № 1693-VII «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Луганської області, зміну і встановлення меж Перевальського і Попаснянського районів 

Луганської області» 

18.  ПВРУ від 11.12.2014 № 31-VIII «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області» 

19.  ПВРУ від 11.12.2014 № 32-VIII «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж міста Маріуполь, Волноваського, 

Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області» (із змінами і 

доповненнями, внесеними ПВРУ від 20.05.2015 № 457-VIII) 

20.  ПВРУ від 11.02.2015 № 177-VIII «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Луганської області, зміну і встановлення меж Попаснянського і Слов'яносербського 

районів Луганської області» 

21.  ПВРУ від 17.03.2015 № 252-VIII «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл 

Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого 

самоврядування» 

22.  ПВРУ від 17.03.2015 № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл 

Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» 

23.  ПВРУ від 20.05.2015 № 458-VIII Про зміну і встановлення меж Артемівського району 

Донецької області 

Постанови Кабінету міністрів України (23) 

24.  ПКМУ від 04.06.2014 № 289 «Про затвердження Порядку оформлення документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, 

громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України» 

25.  ПКМУ від 25.06.2014 № 213 «Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які 

переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» 



5 
 

 

26.  ПКМУ від 02.07.2014 № 226 «Питання державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, яке розташоване на тимчасово окупованій території» 

27.  ПКМУ від 02.07.2014 № 234 «Про затвердження Порядку виплати пенсії та надання 

соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя» 

28.  ПКМУ від 17.07.2014 № 297 «Про Державну службу України з питань Автономної 

Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово переміщених осіб» 

29.  ПКМУ від 10.09.2014 № 424 «Про затвердження Порядку приватизації 

військовослужбовцями військових формувань та правоохоронних органів України жилих 

приміщень, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» 

30.  ПКМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 

влади» (Утворено Державне агентство України з питань відновлення Донбасу) 

31.  ПКМУ від 17.09.2014 № 450 «Деякі питання надання (розміщення) додаткових місць 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для 

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з 

неї» 

32.  ПКМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення 

антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» 

33.  ПКМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, 

розташованих на лінії зіткнення» 

34.  ПКМУ від 01.10.2014 № 531 «Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

35.  ПКМУ від 01.10.2014 № 535 «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 окупованої території 

України або району проведення антитерористичної операції» 

36.  ПКМУ від 08.10.2014 № 572 «Деякі питання оформлення і видачі посвідки на тимчасове 

проживання іноземцям та особам без громадянства, які навчалися у вищих навчальних 

закладах на території проведення антитерористичної операції в Луганській та Донецькій 

областях» 

37.  ПКМУ від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції» 

38.  ПКМУ від 07.11.2014 № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення 

соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і 

організаціям Донецької та Луганської областей» 
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39.  ПКМУ від 30.01.2015 № 21 «Про затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої 

допомоги населенню Донецької та Луганської областей» 

40.  ПКМУ від 04.03.2015 № 79 «Деякі питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району 

проведення антитерористичної операції» 

41.  ПКМУ від 04.03.2015 № 81 «Про роботу за сумісництвом працівників державних 

підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення 

антитерористичної операції» 

42.  ПКМУ від 04.03.2015 № 86 «Деякі питання перетинання державного кордону України» 

43.  ПКМУ від 15.04.2015 № 210 «Про затвердження Порядку реєстрації деяких спадкових 

справ у Спадковому реєстрі» 

44.  ПКМУ від 04.06.2015 № 356 «Про затвердження Порядку забезпечення діяльності 

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово 

окупованої території або району проведення антитерористичної операції» 

45.  ПКМУ від 04.06.2015 № 367 «Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду з неї» 

46.  ПКМУ від 08.07.2015 № 473 «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації 

безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» 

Розпорядження Кабінету міністрів України (9) 

47.  РКМУ від 09.03.2014 № 149-р «Про додаткові заходи щодо посилення контролю за 

переміщенням осіб на території України» 

48.  РКМУ від 11.06.2014 № 588-р «Питання соціального забезпечення громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції» 

49.  РКМУ від 13.08.2014 № 715-р «Про виділення коштів на придбання товарів першої 

необхідності для населення, яке проживає на територіях проведення антитерористичної 

операції в Донецькій та Луганській областях» 

50.  РКМУ від 16.10.2014 № 1068-р «Про забезпечення часткової оплати вартості тимчасового 

проживання громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та району 

проведення антитерористичної операції» 

51.  РКМУ від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 

переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» 

52.  РКМУ від 14.04.2015 № 442-р «Про виконання міжнародних договорів, укладених від імені 

Уряду України, на тимчасово окупованій території України» 

53.  РКМУ від 15.04.2015 № 382-р «Про забезпечення відшкодування витрат, пов’язаних з 

тимчасовим проживанням інвалідів у санаторіях та інших громадян, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та району проведення антитерористичної операції» 
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54.  РКМУ від 14.05.2015 № 491-р «Про погашення кредиторської заборгованості з 

відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням часткової оплати вартості тимчасового 

проживання громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та району 

проведення антитерористичної операції» 

55.  РКМУ від 17.07.2015 № 719-р «Про забезпечення компенсації вартості тимчасового 

проживання дітей, які прибули з району проведення антитерористичної операції без 

супроводження батьків» 

Інші нормативно-правові акти 

56.  Постанова Правління НБУ від 06.08.2014 N 466 «Про призупинення здійснення фінансових 

операцій» 

57.  Наказ Мінсоцполітики від 08.10.2014 № 738 «Про затвердження форми заяви про взяття на 

облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району 

проведення антитерористичної операції», зареєстрований в Мін’юсті 08.10.2014 № 

1209/25986 

58.  Наказ Мінсоцполітики від 15.06.2015 «Про затвердження Порядку надання допомоги по 

безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним 

підприємницької діяльності», зареєстрований в Мін’юсті 09.07.2015 № 821/27266 

59.  Наказ Мін’юсту від 05.11.2014  № 1849/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання 

яких є територія проведення антитерористичної операції» 

60.  Наказ Мін’юсту від 17.06.2014  № 953/5 «Про невідкладні заходи щодо захисту прав 

громадян на території проведення антитерористичної операції» 

61.  Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

від 26.12.2014 № 37 «Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за 

рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21 

січня 2015 р. за № 68/26513 

62.  Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України від 11.12.2014 № 20 «Про затвердження 

Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну 

допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної 

операції», зареєстрована в Мін’юсті 12.01.2015 № 6/26451 

Акти обласних військово-цивільних адміністрацій 

63.  Розпорядження голови Донецької ОДА від 05.01.2015 № 1 «Про створення штабу з 

організації відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового 

фонду та систем життєзабезпечення населених пунктів Донецької області» 
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64.  Розпорядження голови Донецької ОДА від 19.01.2015 № 22 «Про визначення департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації генеральним замовником при здійсненні 

закупівель на 2015 рік за рамковими угодами» 

65.  Розпорядження голови Донецької ОДА від 22.01.2015 № 30 «Про доставку гуманітарного 

вантажу» 

66.  Розпорядження голови Донецької ОДА від 17.02.2015 № 66 «Про затвердження розмірів 

допомоги постраждалим у місті Маріуполі» 

67.  Розпорядження голови Донецької ОДА від 18.02.2015 № 68 «Про затвердження розмірів 

допомоги постраждалим у місті Краматорську» 

68.  Розпорядження голови Донецької ОДА від 27.03.2015 № 118 «Про організацію проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання у 2015 році» 

69.  Розпорядження голови Донецької ОДА від 30.03.2015 № 126 «Про Програму економічного 

і соціального розвитку Донецької області на 2015 рік» 

70.  Розпорядження голови Луганської ОДА від 17.01.2015 № 3 «Про заходи щодо обмеження 

транспортного сполучення з окремими територіями» 

71.  Розпорядження голови Луганської ОДА від 20.01.2015 № 6 «Про заходи щодо заборони 

в’їзду співробітників органів виконавчої влади на територію, непідконтрольну українській 

владі» 

72.  Розпорядження голови Луганської ОДА від 12.05.2015 № 169 «Про вжиття додаткових 

заходів щодо контролю за переміщенням осіб через лінію розмежування сторін» 

73.  Розпорядження голови Луганської ОДА від 12.05.2015 № 173 «Про вжиття додаткових 

заходів щодо обмеження руху транспортних засобів через лінію розмежування сторін» 

74.  Розпорядження голови Луганської ОДА від 26.05.2015 № 190 «Про протидію протиправній 

діяльності на лінії зіткнення» 
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Мониторинг законодательства, которое касается прав и интересов жителей Донбасса и ВПЛ (укр.) 
Станом на 27.07.2015 

№ Назва акту, реквізити, 

дата набуття чинності 

Зміст доручення КМУ, ЦОВВ, іншим органам Стан виконання Примітка 

Укази президента України 

1 Указ ПУ 14.04.2014 № 

405/2014 «Про рішення 

Ради національної 

безпеки і оборони 

України від 13 квітня 

2014 року «Про 

невідкладні заходи 

щодо подолання 

терористичної загрози і 

збереження 

територіальної 

цілісності України» 

Таємне Постанова Правління НБУ 
06.08.2014 N 466 «Про 

призупинення здійснення 

фінансових операцій» 

 

2 Указ ПУ 29.10.2014 № 

835/2014 «Про 

невідкладні заходи 

щодо забезпечення 

додаткових соціальних 

гарантій окремим 

категоріям громадян» 

Кабінету Міністрів України: 

 

1) забезпечити вирішення в установленому порядку питання 

щодо продовження прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів громадян, які проживають у Донецькій і Луганській 

областях та були рекомендовані до зарахування на навчання або 

переводяться з вищих навчальних закладів, розташованих на 

території Донецької, Луганської областей; 

2) ужити невідкладних заходів щодо влаштування в 

установленому порядку у найкоротші строки дітей, батьки (один 

із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній 

операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, отриманих у районах проведення антитерористичної 

операції, шляхом встановлення опіки та піклування над такими 
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дітьми, їх усиновлення, передачі до прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, а також до закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 

відповідне фінансування зазначених закладів і передбачених 

законодавством соціальних виплат. 

3 Указ ПУ 14.11.2014 № 

875/2014 «Про рішення 

Ради національної 

безпеки і оборони 

України від 4 

листопада 2014 року 

«Про невідкладні 

заходи щодо 

стабілізації соціально-

економічної ситуації в 

Донецькій та 

Луганській областях» 

Кабінету Міністрів України: 

1) невідкладно забезпечити: 

а) встановлення порядку надання гуманітарної допомоги 

населенню Донецької та Луганської областей, передбачивши, 

зокрема, її маркування державною символікою України; 

б) удосконалення реалізації державної інформаційної політики, 

зокрема щодо активізації роботи з інформування суспільства про 

військово-політичну ситуацію в державі та про вживані органами 

державної влади України заходи щодо надання гуманітарної 

допомоги населенню окремих територій у районі проведення 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях; 

2) у тижневий строк: 

а) опрацювати питання щодо визначення джерел фінансування 

розрахунків за спожиті енергоносії, заходів з формування та 

надання гуманітарної допомоги населенню, яке проживає на 

окремих територіях у районі проведення антитерористичної 

операції в Донецькій і Луганській областях, а також ужити 

заходів стосовно забезпечення безперебійного електро- та 

газопостачання на інших територіях Донецької та Луганської 

областей; 

ПКМУ 30.01.2015 № 21 «Про 

затвердження Порядку надання 

гуманітарної та іншої допомоги 

населенню Донецької та 

Луганської областей» 

 

б) ужити заходів щодо: 

- припинення на окремих територіях у районі проведення 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях 

діяльності державних підприємств, установ та організацій, їх 

філій (відділень), представництв; евакуації працівників (за їх 

згодою); вивезення в разі можливості майна та документації; 

- переведення державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування з окремих територій у районі 

Наказ Міністерства енергетики 

та вугільної промисловості 

України 30.12.2014 № 910 «Про 

деякі питання постачання 

вугільної продукції»  

25.11.2014 N 841 «Про заходи 

стабілізації соціально-

економічної ситуації у Донецькій 

та Луганській областях» 
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проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській 

областях на роботу в іншу місцевість; 

в) забезпечити, з метою недопущення збільшення заборгованості 

з оплати за поставлені енергоносії, затвердження особливого 

порядку централізованого обліку постачання енергоносіїв на 

окремі території у районі проведення антитерористичної операції 

в Донецькій і Луганській областях та оплати енергоносіїв всіма 

категоріями споживачів; 

3) забезпечити у двотижневий строк утворення міжвідомчої 

комісії з питань перевірки стану оперативного обладнання 

територій, прилеглих до району проведення антитерористичної 

операції в Донецькій і Луганській областях, а також щомісячне 

інформування Президента України про результати роботи цієї 

міжвідомчої комісії; 

4) у місячний строк: 

а) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України 

законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо особливостей взаєморозрахунків Державного бюджету 

України з місцевими бюджетами; 

б) опрацювати питання: 

запровадження особливого порядку обліку платників податків та 

сплати ними податків, зборів до бюджетів під час провадження 

господарської діяльності на окремих територіях у районі 

проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській 

областях; 

спрощення процедури проведення відновлювальних робіт на 

території Донецької та Луганської областей; 

в) ужити в установленому порядку заходів щодо протидії 

намаганням маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, 

шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої 

інформації про суспільно-політичну та соціально-економічну 

ситуацію в державі, насамперед у Донецькій і Луганській 

областях; 

Наказ Мінекономрозвитку 
27.11.2014 № 1413 «Про 

припинення на окремих 

територіях у районі проведення 

антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях 

діяльності державних 

підприємств, установ і 

організацій, їх філій (відділень), 

представництв» 
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5) забезпечити у двомісячний строк затвердження комплексної 

програми перепідготовки та працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб. 

Міністерству юстиції України: 

1) невідкладно вжити заходів для забезпечення переміщення 

органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби 

України, засуджених та осіб, узятих під варту, з окремих 

територій у районі проведення антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях до інших регіонів України, а 

також внести пропозиції щодо амністії осіб, які відбувають 

покарання в цих установах і засуджені за злочини невеликої та 

середньої тяжкості; 

2) ужити заходів щодо внесення в установленому порядку 

пропозицій про переведення суддів із судів, розташованих на 

окремих територіях у районі проведення антитерористичної 

операції в Донецькій і Луганській областях, до судів, 

розташованих на іншій території України. 

  

Міністерству фінансів України внести у тижневий строк у 

встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 

проект концепції функціонування фінансової системи України в 

умовах існування вільної економічної зони «Крим» та з 

урахуванням цього рішення. 
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Міністерству енергетики та вугільної промисловості 

України: 

1) забезпечити невідкладно: 

а) разом із заінтересованими центральними органами виконавчої 

влади, за участю енергогенеруючих та енергопостачальних 

компаній проведення ремонтних і відновлювальних робіт на 

об'єктах енергетики Донецької та Луганської областей, які 

зазнали руйнувань і пошкоджень; 

б) проведення комплексу необхідних ремонтних і 

відновлювальних робіт на об'єктах газо- та теплопостачання в 

Донецькій і Луганській областях; 

2) інформувати щотижня Президента України стосовно стану та 

проблемних питань енергозабезпечення територій Донецької та 

Луганської областей. 
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Міністерству закордонних справ України: 

1) разом із Міністерством юстиції України: 

а) забезпечити відповідно до статті 15 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод у тижневий строк: 

- направлення заяви від імені України на адресу 

Генерального секретаря Ради Європи про вжиття Україною на 

окремих територіях у районі проведення антитерористичної 

операції у Донецькій і Луганській областях у зв'язку з наявною 

суспільною небезпекою, яка загрожує життю нації, заходів, що 

відступають від зобов'язань України за Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод; 

- інформування Генерального секретаря Ради Європи про 

вжиті Україною заходи та причини їх застосування; 

б) здійснювати періодичне, але не рідше разу на місяць, 

інформування Генерального секретаря Ради Європи про стан 

безпекової ситуації в Донецькій та Луганській областях; 

2) забезпечити інформування світової спільноти, впливових 

іноземних політичних, урядових, бізнесових та культурних кіл, а 

також іноземних засобів масової інформації про причини 

відступу України на підставі статті 15 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод від зобов'язань за цією 

Конвенцією, а також про вжиті Україною заходи щодо подолання 

складної безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях. 

 

Запропонувати Національному банку України вжити у 

місячний строк заходів щодо припинення обслуговування 

банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам 

господарювання всіх форм власності та населенню на окремих 

територіях у районі проведення антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях. 

Постанова Правління НБУ 
06.08.2014 N 466 «Про 

призупинення здійснення 

фінансових операцій» 
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4 Указ ПУ 14.02.2015 № 

85/2015 «Про рішення 

Ради національної 

безпеки і оборони 

України від 25 січня 

2015 року «Про 

надзвичайні заходи 

протидії російській 

загрозі та проявам 

тероризму, 

підтримуваним 

Російською 

Федерацією» 

Кабінету Міністрів України: 

1) невідкладно вжити заходів щодо надання допомоги 

постраждалим від терористичних актів на території Донецької та 

Луганської областей, насамперед мирним жителям міста 

Маріуполя; 

2) ужити заходів щодо виключення з переліку місць митного 

контролю товарів, що переміщуються лініями електропередачі, 

місць для електропередачі електричної енергії, в яких не 

здійснюється митний контроль; 

3) подати разом із Службою безпеки України у дводенний строк 

Президентові України в установленому порядку законопроекти: 

а) про внесення змін до Законів України «Про боротьбу з 

тероризмом» та «Про загальну структуру і чисельність Служби 

безпеки України», передбачивши, зокрема, вдосконалення 

складу, функцій і повноважень Антитерористичного центру при 

Службі безпеки України, а також механізм його взаємодії з 

Генеральним штабом Збройних Сил України під час проведення 

антитерористичної операції; 

б) про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

щодо визначення особливостей розслідування злочинів проти 

основ національної безпеки України, злочинів терористичної 

спрямованості, проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку; 

в) про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти 

людяності; 

4) ужити за участю Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення невідкладних заходів щодо 

припинення російської інформаційної агресії, здійснюваної з 

використанням іноземних та вітчизняних засобів масової 

інформації; 

5) визначити разом із місцевими державними адміністраціями у 

двотижневий строк і забезпечити облаштування місць для 
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тимчасового розміщення людей, евакуйованих з окремих 

територій Донецької, Луганської областей. 

 

Службі безпеки України: 

1) разом з іншими заінтересованими органами: 

а) активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу з метою 

нейтралізації небезпечного впливу Російської Федерації на 

суспільно-політичну ситуацію в Україні та її окремих регіонах; 

б) організувати разом із місцевими органами виконавчої влади у 

двотижневий строк своєчасне і всебічне інформування населення 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, 

Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської областей та 

міста Києва про порядок дій в умовах загрози здійснення 

терористичного акту, зокрема, шляхом створення відповідних 

веб-сайтів, сторінок у соціальних мережах. 

 

Міністерству внутрішніх справ України невідкладно: 

1) посилити контроль за додержанням порядку реєстрації місця 

проживання та місця перебування громадян України, іноземців 

та осіб без громадянства, насамперед у межах 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, 

Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської областей та 

міста Києва; 

2) прискорити здійснення заходів із встановлення сучасних 

систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю 

(спостереження) в містах Дніпропетровську, Запоріжжі, 

Миколаєві, Одесі, Харкові, Херсоні та Києві. 

 

Державній фіскальній службі України разом із Державною 

службою фінансового моніторингу України невідкладно 

вжити дієвих заходів щодо виявлення та ліквідації каналів 

фінансування тероризму. 

 

Запропонувати Національній комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 



17 
 

 

участю державного підприємства «Енергоринок» ужити 

заходів щодо виключення із розрахунків на ринку електричної 

енергії підприємств, які виробляють електричну енергію на 

тимчасово неконтрольованій території. 

 

Головам Донецької та Луганської обласних державних 

адміністрацій невідкладно: 

1) ужити комплексних заходів для забезпечення роботи об'єктів 

життєзабезпечення населених пунктів, розташованих на 

підконтрольних територіях; 

2) ужити в установленому порядку заходів щодо посилення 

кадрового забезпечення районних державних адміністрацій; 

3) проаналізувати та в установленому порядку надати 

Президентові України інформацію щодо здійснення органами 

місцевого самоврядування повноважень. 

 

Запропонувати Генеральному прокуророві України: 

1) ужити заходів щодо визнання так званих «Донецької народної 

республіки» та «Луганської народної республіки» 

терористичними організаціями; 

2) забезпечувати у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ 

України, Службою безпеки України належне документування 

фактів і збір доказів щодо підготовки та вчинення терористичних 

актів і використання зброї проти мирного населення, 

військовослужбовців військових формувань України та 

працівників правоохоронних органів України. 

5 Указ ПУ 18.03.2015 № 

149/2015 «Про рішення 

Ради національної 

безпеки і оборони 

України від 12 березня 

2015 року «Про 

додаткові заходи щодо 

мирного 

Запропонувати Президентові України внести на розгляд ВРУ як 

невідкладні: 

- проект Закону України «Про внесення зміни до статті 10 

Закону України «Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей»; 

- проект Постанови Верховної Ради України «Про 

визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та 
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врегулювання, 

нормалізації ситуації та 

зміцнення безпеки в 

окремих районах 

Донецької та 

Луганської областей» 

Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок 

місцевого самоврядування», розроблений відповідно до 

Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського 

меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського «Комплексу 

заходів» від 12 лютого 2015 року. 

 

Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити: 

а) інформування української та світової громадськості про те, що 

інтереси національної безпеки України вимагають: 

- неухильного дотримання Мінських домовленостей за умови 

підтвердженого незалежними міжнародними спостерігачами 

виконання іншими сторонами зазначених домовленостей взятих 

на себе зобов'язань; 

- проведення позачергових виборів до органів місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей відповідно до Конституції України, законів України, з 

додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих 

виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як 

основних принципів виборчого права, встановлених 

Конституцією України та міжнародними договорами України, 

що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти 

забезпечення прав людини і є частиною національного 

законодавства України, у тому числі з обов'язковим дотриманням 

стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів; 

б) налагодження систематичного, повного та достовірного 

інформування жителів Донецької та Луганської областей про 

ситуацію в Україні та світі. 

 

Службі безпеки України разом із Міністерством оборони 

України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Адміністрацією Державної прикордонної служби України 
невідкладно вжити заходів щодо посилення антитерористичних 

заходів та контррозвідувального режиму у зоні безпеки 

територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної 

операції та тимчасово окупованої території України. 
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Закони України 
6 ЗУ 15.04.2014 № 1207-

VII «Про забезпечення 

прав і свобод громадян 

та правовий режим на 

тимчасово окупованій 

території України» 
(набрання чинності 

27.04.2014) 

Кабінет Міністрів України здійснює постійний моніторинг 

стану дотримання прав і свобод людини і громадянина на 

тимчасово окупованій території, за результатами якого 

оприлюднює та надає відповідну інформацію міжнародним 

організаціям у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина 

та вживає необхідних заходів. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
здійснює згідно із законом парламентський контроль за 

дотриманням конституційних прав і свобод людини і 

громадянина на тимчасово окупованій території. 

Кабінет Міністрів України визначає порядок здійснення 

витрат з Державного бюджету України на заходи, передбачені 

цим Законом. 

 

  

Кабінету Міністрів України: 

1) протягом п’ятнадцяти днів з дня набрання чинності цим 

Законом: 

а) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України 

проекти законів на виконання вимог та реалізацію положень 

цього Закону; 

 

  

 

 

ЗУ 12.08.2014 № 1636-VII «Про 

створення вільної економічної 

зони «Крим» та про особливості 

здійснення економічної 

діяльності на тимчасово 

окупованій території України» 
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б) прийняти нормативно-правові акти на виконання цього 

Закону; 

в) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 

цим Законом; 

 

 

ПКМУ 04.06.2014 № 289 «Про 

затвердження Порядку 

оформлення документів, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус, громадянам, 

які проживають на тимчасово 

окупованій території України» 

ПКМУ 02.07.2014 № 226 

«Питання державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, 

яке розташоване на тимчасово 

окупованій території» 

ПКМУ 02.07.2014 № 234 «Про 

затвердження Порядку виплати 

пенсії та надання соціальних 

послуг громадянам України, які 

проживають на території 

Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя» 

ПКМУ 10.09.2014 № 424 «Про 

затвердження Порядку 

приватизації 

військовослужбовцями 

військових формувань та 

правоохоронних органів України 

жилих приміщень, розташованих 

на території Автономної 

Республіки Крим та м. 

Севастополя» 

ПКМУ 15.04.2015 № 210 «Про 

затвердження Порядку реєстрації 

деяких спадкових справ у 

Спадковому реєстрі» 
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ПКМУ 04.06.2015 № 356 «Про 

затвердження Порядку 
забезпечення діяльності 

прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, які 

перемістилися з тимчасово 

окупованої території або району 

проведення антитерористичної 

операції 

ПКМУ 04.06.2015 № 367 «Про 

затвердження Порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію 

України та виїзду з неї» 
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г) рекомендувати утворити спеціальний центральний орган 

виконавчої влади з питань тимчасово окупованої території 

України; 

 

ПКМУ 17.07.2014 № 297 «Про 

Державну службу України з 

питань Автономної Республіки 

Крим, міста Севастополя та 

тимчасово переміщених осіб» 

2) забезпечити: 

а) прийняття органами виконавчої влади нормативно-

правових актів, що випливають із цього Закону; 

б) приведення нормативно-правових актів органів 

виконавчої влади у відповідність із цим Законом; 

 

 

Наказ МВС 26.09.2014  № 997 

«Про затвердження зразка та 

Порядку видачі довідки, що 

підтверджує місцеперебування 

громадян України, які 

проживають на тимчасово 

окупованій території або 

переселилися з неї, та зразка 

письмової заяви» 

в) працевлаштування громадян України, які виїхали з 

тимчасово окупованої території на іншу територію України; 

 

 

г) вивезення з тимчасово окупованої території майна органів 

державної влади, державних підприємств, установ та організацій; 

 

ґ) продовження здобуття середньої, вищої освіти, отримання 

документа, що засвідчує здобуття особою відповідної освіти, а 

також проходження зовнішнього незалежного оцінювання 

громадянами України, які виїхали з тимчасово окупованої 

території на іншу територію України. 
 

ПКМУ 17.09.2014 № 450 «Деякі 

питання надання (розміщення) 

додаткових місць державного 

замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-

педагогічних кадрів для громадян 

України, які проживають на 

тимчасово окупованій території 

або переселилися з неї» 

Наказ Міносвіти 07.05.2014 № 

556 «Про затвердження 
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Тимчасового порядку 

переведення на навчання 

студентів, аспірантів і 

докторантів з вищих навчальних 

закладів та наукових установ, 

розташованих на тимчасово 

окупованій території України», 

зареєстрований в Мін’юсті 

02.06.2014 № 574/25351. 

Наказ Міносвіти 12.05.2014 № 

570 «Про затвердження Порядку 

обліку та видачі документів про 

загальну середню освіту 

державного зразка особам, які 

здобули загальну середню освіту 

у навчальних закладах на 

тимчасово окупованій території 

України у 2014 році», 

зареєстрований в Мін’юсті 

26.05.2014 № 541/25318. 

Наказ Міносвіти 08.08.2014 № 

917 «Про затвердження Порядку 

замовлення, обліку і видачі 

дублікатів та виправлених 

документів про загальну середню 

освіту державного зразка особам, 

які здобули загальну середню 

освіту у навчальних закладах на 

тимчасово окупованій території 

України та у навчальних закладах 

окремих населених пунктів 

Донецької та Луганської 

областей», зареєстрований в 

Мін’юсті 26.08.2014 № 

1024/25801. 
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Рекомендувати Національному банку України прийняти 

нормативно-правові акти на виконання цього Закону. 
Постанова Правління НБУ 
06.05.2014 № 260 «Про 

відкликання та анулювання 

банківських ліцензій та 

генеральних ліцензій на 

здійснення валютних операцій 

окремих банків і закриття 

банками відокремлених 

підрозділів, що розташовані на 

території Автономної Республіки 

Крим і міста Севастополя». 

7 ЗУ 12.08.2014 № 1631-

VII «Про внесення змін 

до Кримінального 

процесуального 

кодексу України щодо 

особливого режиму 

досудового 

розслідування в умовах 

воєнного, 

надзвичайного стану 

або у районі 

проведення 

антитерористичної 

операції» 
(набрання чинності 

22.08.2014) 

Не визначає конкретних доручень   
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8 ЗУ 12.08.2014 № 1636-

VII «Про створення 

вільної економічної 

зони «Крим» та про 

особливості здійснення 

економічної діяльності 

на тимчасово 

окупованій території 

України» 

(набрання чинності 

27.09.2014) 

Протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом 

(27.10.2014): 

1) Кабінету Міністрів України: 

прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього 

Закону, та нотифікувати заінтересовані сторони про особливий 

порядок перетину адміністративного кордону ВЕЗ «Крим», у 

тому числі під час тимчасової окупації; 

прийняти рішення про захист прав споживачів у зв’язку з 

можливим анулюванням ліцензії на випуск і проведення лотерей, 

що не відповідає вимогам цього Закону; 

прийняти рішення про встановлення правил розрахунку, надання 

пільг, передбачених підпунктом 14.3 статті 14 цього Закону; 

 

 

  

2) Національному банку України, центральним органам 

виконавчої влади, Національній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку прийняти відповідні акти, що випливають з 

норм цього Закону. 

 

Постанова Правління НБУ 
03.11.2014 № 699 «Про 

застосування окремих норм 

валютного законодавства під час 

режиму тимчасової окупації на 

території вільної економічної 

зони «Крим» 

Постанова Правління НБУ 
19.11.2014 № 727 «Про внесення 

зміни до Положення про порядок 

формування та використання 

банками України резервів для 

відшкодування можливих втрат 

за активними банківськими 

операціями» 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1636-18/paran180#n180
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9 ЗУ 12.08.2014 № 1632-

VII «Про здійснення 

правосуддя та 

кримінального 

провадження у зв'язку 

з проведенням 

антитерористичної 

операції» 

(набрання чинності 

20.08.2014) 

Головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ визначаються місцеві загальні 

суди, апеляційні суди, які забезпечують розгляд цивільних справ, 

справ про адміністративні правопорушення, підсудних судам, 

розташованим в районі проведення АТО. 

Розпорядження Вищого 

спеціалізований суд України з 

розгляду цивільних і 

кримінальних справ 02.09.2014  

№ 2710/38-14 «Про визначення 

територіальної підсудності 

справ». 

 

Головою Вищого адміністративного суду України 

визначаються адміністративні суди які забезпечують розгляд 

адміністративних справ підсудних адміністративним судам, 

розташованим в районі проведення АТО. 

 

 

Розпорядження Вищого 

Адміністративного Суду 

України: 

1) 02.09.2014 № 193 «Про 

забезпечення розгляду 

адміністративних справ, 

підсудних адміністративним 

судам, розташованим у районі 

проведення антитерористичної 

операції» (втратило чинність); 

2) 27.03.2015 № 70 «Про 

відновлення роботи Луганського 

окружного адміністративного 

суду»; 

3) 15.12.2014 № 262 «Про 

відновлення роботи Донецького 

окружного адміністративного 

суду по здійсненню правосуддя у 

зв’язку із зміною 

місцезнаходження суду». 
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Головою Вищого господарського суду України визначаються 

господарські суди, які забезпечують розгляд господарських 

справ підсудних господарським судам, розташованим в районі 

проведення АТО. 

Розпорядження Вищого 

Господарського Суду України: 

1) 02.09.2014 № 28-р «Про зміну 

територіальної підсудності 

господарських справ»; 

2) 24.04.2015 № 21-р «Про 

відновлення роботи 

господарського суду Донецької 

області». 

Генеральним прокурором України визначається підслідність 

кримінальних правопорушень, вчинених в районі проведення 

антитерористичної операції, у разі неможливості здійснювати 

досудове розслідування. 

 

10 ЗУ 02.09.2014 № 1669-

VII «Про тимчасові 

заходи на період 

проведення 

антитерористичної 

операції»  

(набрання чинності 

15.10.2014) 

КМУ у десятиденний строк з дня опублікування цього 

Закону (25.10.2014): 

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції 

нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; 

ПКМУ 15.04.2015 № 210 «Про 

затвердження Порядку реєстрації 

деяких спадкових справ у 

Спадковому реєстрі» 

 

затвердити перелік населених пунктів, на території яких 

здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно 

до Указу Президента України «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про 

невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і 

збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 

року № 405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення; 

 

у десятиденний строк з дня закінчення антитерористичної 

операції прийняти остаточний перелік; 

РКМУ 07.11.2014 № 1085-р «Про 

затвердження переліку населених 

пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, 

та переліку населених пунктів, 

що розташовані на лінії 

зіткнення» 

 забезпечити розробку і перегляд міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади України їх 

нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону 

Наказ Мін’юсту 05.11.2014 № 

1849/5 «Про проведення 

реєстраційних дій щодо 

юридичних осіб та фізичних осіб 

– підприємців, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1053-2014-%D1%80/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/405/2014
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місцезнаходженням/місцем 

проживання яких є територія 

проведення антитерористичної 

операції». 

 НБУ протягом десяти днів з дня набрання чинності цим 

Законом (25.10.2014): 

привести свої нормативні акти у відповідність із статтею 2 

цього Закону «Мораторій на нарахування пені та штрафів на 

основну суму заборгованості за кредитними зобов’язаннями»; 

надати відповідні розпорядження усім банкам на території 

України незалежно від форми власності для забезпечення 

виконання статті 2 цього Закону «Мораторій на нарахування пені 

та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними 

зобов’язаннями». 
 

 

Рекомендувати НБУ вжити заходів щодо забезпечення 

безпеки та гарантування збереження фінансових ресурсів 

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на 

території проведення антитерористичної операції, та осіб, які 

проживають у зоні проведення антитерористичної операції, 

шляхом можливості здійснення безготівкових розрахунків та 

отримання готівкових коштів у розгалуженій мережі банкоматів 

і пунктів видачі готівки банків-партнерів без сплати комісійної 

винагороди. 
 

 

11 ЗУ 16.09.2014 № 1680-

VII «Про особливий 

порядок місцевого 

самоврядування в 

окремих районах 

Донецької та 

Луганської областей» 
(набрання чинності 

18.10.2014) 

Рішенням Верховної Ради України визначаються райони 

Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, 

міста, селища, села, де тимчасово, на три роки з дня набрання цим 

Законом чинності, запроваджується особливий порядок 

місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

ПВРУ 17.03.2015 № 252-VIII 

«Про визначення окремих 

районів, міст, селищ і сіл 

Донецької та Луганської 

областей, в яких запроваджується 

особливий порядок місцевого 

самоврядування»  

ПВРУ 17.03.2015 № 254-VIII 

«Про визнання окремих районів, 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1669-18#n8
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Держава гарантує відповідно до закону недопущення 

кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, 

адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників 

подій на території Донецької, Луганської областей. 

Кабінет Міністрів України, міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади можуть укладати з 

відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо 

економічного, соціального та культурного розвитку окремих 

районів. 

Кабінету Міністрів України невідкладно за участю 

органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької 

та Луганської областей підготувати та внести на розгляд 

Верховної Ради України законопроекти та забезпечити 

прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що 

випливають із цього Закону. 

 

міст, селищ і сіл Донецької та 

Луганської областей тимчасово 

окупованими територіями» 

ПЦВК 17.10.2014 № 1882 «Про 

звернення до Верховної Ради 

України» 

12 ЗУ 20.10.2014 № 1706-

VII «Про забезпечення 

прав і свобод 

внутрішньо 

переміщених осіб» 
(набрання чинності 

22.11.2014) 

Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня 

набрання чинності цим Законом (22.02.2015): 

1) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України 

пропозиції щодо змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення в частині відповідальності посадових чи 

службових осіб за порушення прав, свобод та законних інтересів 

внутрішньо переміщених осіб під час їх реєстрації, надання 

соціальних послуг та інформації щодо наявних місць 

тимчасового поселення та можливостей працевлаштування; 
 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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2) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України 

зміни та доповнення до законів України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус», передбачивши аналогічні сфері 

врегулювання цим Законом положення для категорій іноземців, 

біженців та осіб без громадянства; 

3) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України 

зміни та доповнення до Закону України »Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», 

передбачивши в таких змінах спрощення процедур реєстрації, 

перереєстрації господарської діяльності та повідомного порядку 

скасування реєстрації та вилучення записів з Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України та 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців у випадку, коли такі суб’єкти господарювання були 

зареєстровані територіальними органами ведення реєстрів на 

тимчасово окупованій території до часу її окупації; 

 

 

Проект Закону №2331а від 

10.07.2015 про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених 

осіб, внесений КМУ 

 

4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 

цим Законом; 

 

 

 

 

 

 

ПКМУ 04.06.2015 № 356 «Про 

затвердження Порядку 

забезпечення діяльності 

прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, які 

перемістилися з тимчасово 

окупованої території або району 

проведення антитерористичної 

операції 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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5) забезпечити перегляд та приведення відповідними 

центральними органами державної виконавчої влади своїх 

нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону; 

 

 

6) забезпечити розроблення та затвердження в 

установленому порядку комплексної державної програми щодо 

підтримки та соціальної адаптації громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції в інші регіони 

України, зокрема, вжити заходів із вирішення питань щодо 

тимчасового розміщення, працевлаштування, медичної 

допомоги, протиепідемічних заходів, розробки та внесення змін 

до нормативно-правових актів стосовно спрощення процедури 

переоформлення документів і отримання соціальних виплат для 

цієї категорії громадян; 

 

Не виконано 
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7) для забезпечення обліку таких осіб та створення 

експертно-інформаційної системи підтримки прийняття 

управлінських рішень створити Єдину інформаційну базу даних 

про внутрішньо переміщених осіб - громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції в інші регіони 

України, а також за обставин, визначених у статті 1 цього Закону, 

та визначити порядок її ведення та порядок доступу до Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб із 

зазначенням ідентифікаційних даних громадян, відомостей про 

факт надання їм державою та органами місцевого 

самоврядування послуг, даних про факт та про потреби їх 

працевлаштування, відомостей про виплачені їм грошові суми 

для забезпечення тимчасового поселення та отримання 

постійного житла, передбачивши в цій базі систему захисту 

персональних даних, повноваження державних органів та їх 

територіальних підрозділів щодо порядку введення таких даних 

за їх спеціальною компетенцією та порядок надання необхідних 

для таких осіб інформаційно-консультативних відомостей та 

послуг для прискорення та спрощення для цієї категорії громадян 

процесу соціальної адаптації; 

 

8) створити координаційний центр для організації роботи з 

консультування, перевезення та розміщення зазначеної вище 

категорії громадян України за відомостями спеціальної 

міжвідомчої бази даних 

ПКМУ 01.10.2014 № 509 «Про 

облік осіб, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території 

України, районів проведення 

антитерористичної операції та 

населених пунктів, розташованих 

на лінії зіткнення» 

 

 

База створена та ведеться 

органами Мінсоцполітики 

13 ЗУ 13.01.2015 № 85-VIII 

«Про встановлення 

додаткових гарантій 

щодо захисту прав 

громадян, які 

проживають на 

територіях проведення 

антитерористичної 

КМУ у місячний термін з дня опублікування цього Закону 

(07.03.2015) 
розробити порядок погашення заборгованості із виплат 

заробітної плати, стипендій, пенсій, що утворилася внаслідок 

проведення антитерористичної операції 

Не прийнято  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n5
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операції, та обмеження 

відповідальності 

підприємств - 

виконавців/виробників 

житлово-комунальних 

послуг у разі 

несвоєчасного 

здійснення платежів за 

спожиті енергетичні 

ресурси» 
(набрання чинності 

07.02.2015) 

14 ЗУ 15.01.2015 № 121-

VIII «Про внесення 

зміни до статті 25 

Закону України «Про 

відпустки» 

(набрання чинності 

01.02.2015) 

Доручення не надаються   

15 ЗУ 12.02.2015 № 189-

VIII «Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

забезпечення реалізації 

права на спадкування» 

(набрання чинності 

04.03.2015) 

КМУ протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом 

(03.04.2015) затверджує порядок реєстрації спадкової справи у 

Спадковому реєстрі. 

ПКМУ 15.04.2015 № 210 «Про 

затвердження Порядку реєстрації 

деяких спадкових справ у 

Спадковому реєстрі» 

 

 

16 ЗУ 05.03.2015 № 245-

VIII «Про внесення змін 

до деяких законів 

України щодо 

посилення соціального 

КМУ: 

1) визначає Порядок здійснення заходів сприяння 

зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування 

таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для осіб, 

зазначених у цій статті; 

 

Не прийнято 
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захисту внутрішньо 

переміщених осіб» 

(набрання чинності 

27.03.2015) 

2) затверджує Порядок видачі державною службою 

зайнятості ваучерів ; 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сферах трудових відносин, 

соціального захисту населення, затверджує Перелік професій, 

спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, 

для навчання за якими може бути виданий ваучер. 

ПКМУ 20.03.2013 № 207 «Про 

затвердження Порядку видачі 

ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на 

ринку праці» (цією ж ПКМУ 

затверджений Перелік професій) 

17 ЗУ 14.05.2015 № 425-VIII 

«Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо державної 

підтримки учасників 

бойових дій та їхніх дітей, 

дітей, один із батьків 

яких загинув у районі 

проведення 

антитерористичних 

операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів або 

під час масових акцій 

громадянського 

протесту, дітей, 

зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені 

особи, для здобуття 

професійно-технічної та 

вищої освіти» 
(набрання чинності 

окремих положень 

05.06.2015; 

набрання чинності всього 

ЗУ 05.07.2015) 

КМУ протягом одного місяця з дня опублікування цього 

Закону (05.07.2015): 

розробити та затвердити державну цільову програму 

підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із 

батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час 

масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти; 
 

 

 

 

Не прийнято 
 

 

затвердити порядок та умови надання державної цільової 

підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти; 

 

Не прийнято 

 

подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2015 рік» щодо фінансування державної 

цільової програми підтримки учасників бойових дій та їхніх 

дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, 

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти. 
 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF/paran48#n48
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Постанови Верховної ради України 

18 ПВРУ 17.03.2015 № 254-

VIII «Про визнання 

окремих районів, міст, 

селищ і сіл Донецької 

та Луганської областей 

тимчасово 

окупованими 

територіями» 
(набрання чинності  

17.03.2015) 

Доручення не надаються   

Постанови Кабінету міністрів України 
19 ПКМУ 04.06.2014 № 289 

«Про затвердження 

Порядку оформлення 

документів, що 

підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус, 

громадянам, які 

проживають на 

тимчасово окупованій 

території України» 
(набрання чинності  

06.08.2014) 

Територіальними підрозділами ДМС за місцем звернення 

громадянина або його представника здійснюють оформлення і 

видачу паспорта громадянина України та тимчасового 

посвідчення громадянина України. 

  

20 ПКМУ 25.06.2014 № 213 

«Про забезпечення 

тимчасового 

проживання сімей, які 

переселилися з 

Автономної Республіки 

Крим та м. 

Севастополя» 

Обласним державним адміністраціям та Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства: 

вжити заходів щодо забезпечення оплати різниці між 

фактичною вартістю тимчасового проживання до 1 липня 2014 р. 

сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя, і сумою грошової допомоги на їх тимчасове 
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(набрання чинності  

03.07.2014) 
проживання, яка надається з резервного фонду державного 

бюджету, за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних 

коштів, інших джерел, не заборонених законодавством‚ і власних 

коштів таких громадян; 

затвердити у тижневий строк за погодженням з 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством 

фінансів перелік витрат, пов’язаних із наданням грошової 

допомоги на тимчасове проживання сім’ям, які переселилися з 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя; 

подати до 1 серпня 2014 р. Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній 

казначейській службі звіт про використання коштів, виділених 

згідно з цією постановою. 

21 ПКМУ 02.07.2014 № 226 

«Питання державної 

реєстрації речових 

прав на нерухоме 

майно, яке 

розташоване на 

тимчасово окупованій 

території» 
(набрання чинності  

09.07.2014) 

Органи державної реєстрації прав Херсонської та Запорізької 

областей здійснюють державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, внесення змін до записів 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ведення 

реєстраційних та облікових справ, вчинення інших 

реєстраційних дій щодо нерухомого майна, яке розташоване в 

межах території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 

  

22 ПКМУ 02.07.2014 № 234 

«Про затвердження 

Порядку виплати 

пенсії та надання 

соціальних послуг 

громадянам України, 

які проживають на 

території Автономної 

Республіки Крим та м. 

Севастополя» 
(набрання чинності  

08.07.2014) 

Правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з 

Мінсоцполітики затверджується Порядок звернення осіб за 

призначенням (перерахунком), поновленням виплати пенсії 

особам, переведенням з одного виду пенсії на інший, наданням 

соціальних послуг, а також підтвердження факту неодержання 

пенсії та соціальних послуг від органів Російської Федерації. 

Управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, 

районах у містах, а також у містах та районах надсилаються 

запити щодо витребування пенсійної справи до органів 

Російської Федерації. 
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23 ПКМУ 17.07.2014 № 297 

«Про Державну службу 

України з питань 

Автономної Республіки 

Крим, міста 

Севастополя та 

тимчасово 

переміщених осіб» 
(набрання чинності  

06.08.2014) 

Голові Державної служби з питань Автономної Республіки 

Крим, міста Севастополя та тимчасово переміщених осіб у 

двотижневий строк після призначення подати Кабінетові 

Міністрів України проекти Положення про Державну службу 

України з питань Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя та тимчасово переміщених осіб, а також актів 

Кабінету Міністрів України щодо затвердження граничної 

чисельності її працівників та розміщення Служби. 

ПКМУ 22.10.2014 № 625 

Державна служба України з 

питань Автономної Республіки 

Крим, міста Севастополя та 

тимчасово переміщених осіб 

перейменована на Державну 

службу України з питань 

Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя 

РКМУ 14.05.2015 № 440-р Омєр 

Киримли Аслана Енверовича 

призначений Головою Державної 

служби України з питань 

Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя. 

 

24 ПКМУ 10.09.2014 № 424 

«Про затвердження 

Порядку приватизації 

військовослужбовцями 

військових формувань 

та правоохоронних 

органів України жилих 

приміщень, 

розташованих на 

території Автономної 

Республіки Крим та м. 

Севастополя» 
(набрання чинності  

13.09.2014) 

Доручення не надаються   

25 ПКМУ 10.09.2014 № 442 

«Про оптимізацію 

системи центральних 

Утворено Державне агентство України з питань відновлення 

Донбасу. 

РКМУ 23.09.2014 № 874-р 

призначено головою Ніколаєнка 

А.І. 
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органів виконавчої 

влади» 
(набрання чинності  

16.09.2014) 

РКМУ 13.10.2014 № 945-р 

звільнено Ніколаєнко А.І з 

посади голови. 

ПКМУ 26.11.2014 № 655 

затверджено Положення про 

Агентство. 

РКМУ 26.06.2015 № 631-р 

призначено головою Черниша 

Вадима Олеговича. 

26 ПКМУ 17.09.2014 № 450 

«Деякі питання 

надання (розміщення) 

додаткових місць 

державного 

замовлення на 

підготовку фахівців, 

наукових, науково-

педагогічних кадрів 

для громадян України, 

які проживають на 

тимчасово окупованій 

території або 

переселилися з неї» 
(набрання чинності  

23.09.2014) 

 Міністерству фінансів під час доопрацювання проекту 

Закону про Державний бюджет України на 2015 рік передбачити 

фінансування надання (розміщення) додаткових місць 

державного замовлення для громадян України, які проживають 

на тимчасово окупованій території або переселилися з неї та 

продовжують здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень 

на території інших регіонів України. 

Центральним органам виконавчої влади, до сфери 

управління яких належать навчальні заклади, забезпечити у 

2014/2015 навчальному році навчання за державним 

замовленням громадян України, зазначених у пункті 2 цієї 

постанови, у межах доведених обсягів державного замовлення та 

фінансування. 

  

27 ПКМУ 01.10.2014 № 505 

«Про надання 

щомісячної адресної 

допомоги особам, які 

переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території України, 

районів проведення 

антитерористичної 

операції та населених 

Міністерству соціальної політики: 

затвердити у тижневий строк за погодженням з 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі та 

Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із наданням 

допомоги, зазначеної у пункті 3 цієї постанови; 

подати до 25 грудня 2014 р. Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній 

казначейській службі звіт про використання коштів, виділених 

згідно з цією постановою. 
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пунктів, що 

розташовані на лінії 

зіткнення, для 

покриття витрат на 

проживання, в тому 

числі на оплату 

житлово-комунальних 

послуг» 
(набрання чинності  

07.10.2014) 

 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, 

структурних підрозділах з питань соціального захисту 

населення виконавчих органів міських, районних у містах: 

протягом 10 днів після подання уповноваженим 

представником сім’ї заяви та документів, призначають грошову 

допомогу або відмовляють у її призначенні, про що надають 

відповідне повідомлення уповноваженому представнику сім’ї; 

подають щомісяця до 10 та 20 числа заявки про потребу в 

коштах на виплату грошової допомоги структурним підрозділам 

з питань соціального захисту населення обласних, Київської 

міської держадміністрацій. 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту 

населення обласних, Київської міської держадміністрацій 
подають до Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Мінсоцполітики після надходження заявок про потребу в 

коштах на виплату грошової допомоги та коштів державного 

бюджету не пізніше трьох робочих днів перераховує відповідні 

кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту 

населення обласних, Київської міської держадміністрацій. 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту 

населення обласних, Київської міської держадміністрацій 
протягом двох днів перераховують кошти на рахунки 

уповноважених органів. 

Грошова допомога перераховується органом соціального 

захисту на відкритий уповноваженим представником сім’ї 

банківський рахунок не пізніше двох робочих днів після 

надходження коштів на рахунок уповноваженого органу. 

 



40 
 

 

28 ПКМУ 01.10.2014 № 509 

«Про облік осіб, які 

переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території України, 

районів проведення 

антитерористичної 

операції та населених 

пунктів, розташованих 

на лінії зіткнення» 
(набрання чинності  

08.10.2014) 

Міністерству соціальної політики вжити заходів для створення 

та ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік 

осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України, районів проведення антитерористичної операції та 

населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. 

Наказ Мінсоцполітики 
08.10.2014  № 738 «Про 

затвердження форми заяви про 

взяття на облік особи, яка 

переміщується з тимчасово 

окупованої території України або 

району проведення 

антитерористичної операції», 

зареєстрований в Мін’юсті 

08.10.2014 № 1209/25986 

 

29 ПКМУ 01.10.2014 № 531 

«Про особливості 

реалізації прав деяких 

категорій осіб на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування» 
(набрання чинності  

18.10.2014) 

Рекомендувати правлінням фондів прийняти протягом 15 днів з 

дати набрання чинності цією постановою власні нормативно-

правові акти, необхідні для її виконання (03.11.2014). 

Постанова правління Фонду 

соціального страхування з 

тимчасової втрати 

працездатності 26.12.2014  № 37 

«Про затвердження Порядку 

надання матеріального 

забезпечення за рахунок коштів 

Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності 

особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території 

України та районів проведення 

антитерористичної операції», 

зареєстрована в Мін’юсті 

21.01.2015 № 68/26513 

Постанова правління Фонду 

соціального страхування від 

нещасних випадків на 

виробництві та професійних 

захворювань України 
11.12.2014  № 20 «Про 

затвердження Порядку надання 

страхових виплат, фінансування 

Зміни 

ПКМУ 

08.07.2015 

№ 471  
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витрат на медичну та соціальну 

допомогу, передбачених 

загальнообов’язковим 

державним соціальним 

страхуванням від нещасного 

випадку на виробництві та 

професійного захворювання для 

осіб, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території і 

районів проведення 

антитерористичної операції», 

зареєстрована в Мін’юсті 

12.01.2015 № 6/26451 

30 ПКМУ 01.10.2014 № 535 

«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 окупованої 

території України або 

району проведення 

антитерористичної 

операції» 
(набрання чинності  

22.10.2014) 

1. Мінсоцполітики: 

1) відкриває: 

рахунок 3125 “Рахунок для зарахування до спеціального 

фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних 

установ” за програмою “Одноразові виплати жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідам і 

непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які 

постраждали від торгівлі людьми” для зарахування коштів у 

національній валюті; 

валютний рахунок у публічному акціонерному товаристві 

“Державний експортно-імпортний банк України” для 

зарахування коштів в іноземній валюті з подальшою 

конвертацією у національну валюту і перерахуванням на 

рахунок, зазначений в абзаці другому цього підпункту; 

2) утворює комісію з питань розподілу коштів для надання 

грошової допомоги постраждалим особам чи особам, які 

переміщуються. 

2. Районні, районні в м. Києві держадміністрації та виконавчі 

комітети міст обласного підпорядкування утворюють комісії з 

розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим 

особам чи особам, які переміщуються.  

Наказ Мінсоцполітики 
12.02.2015  № 140 «Про 

затвердження Положення про 

комісію з питань розподілу 

коштів для надання грошової 

допомоги постраждалим чи 

внутрішньо переміщеним 

особам», зареєстрований в 

Мін’юсті 26.02.2015 № 225/26670 
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31 ПКМУ 08.10.2014 № 572 

«Деякі питання 

оформлення і видачі 

посвідки на тимчасове 

проживання іноземцям 

та особам без 

громадянства, які 

навчалися у вищих 

навчальних закладах 

на території 

проведення 

антитерористичної 

операції в Луганській 

та Донецькій областях» 
(набрання чинності  

31.10.2014) 

Державна міграційна служба на підставі заяви іноземця чи 

особи без громадянства здійснює оформлення (продовження 

строку дії) і видачу посвідок на тимчасове проживання іноземцям 

та особам без громадянства, які навчалися у вищих навчальних 

закладах на території проведення антитерористичної операції в 

Луганській та Донецькій областях і строк дії посвідки на 

тимчасове проживання яких закінчився, до 30 листопада 2014 р.  

  

32 ПКМУ 05.11.2014 № 637 

«Про здійснення 

соціальних виплат 

особам, які 

переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території України та 

районів проведення 

антитерористичної 

операції» 
(набрання чинності  

26.11.2014) 

Міністерству соціальної політики, обласним, Київській 

міській державним адміністраціям вжити заходів до 

інформування осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної 

операції, про порядок взяття їх на облік та видачі відповідної 

довідки. 

  

33 ПКМУ 07.11.2014 № 595 

«Деякі питання 

фінансування 

бюджетних установ, 

здійснення соціальних 

виплат населенню та 

надання фінансової 

1. Міністерствам, іншим центральним органам 

виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям 
забезпечити: 

до 1 грудня 2014 р. переміщення бюджетних установ, 

підприємств та організацій, що належать до сфери їх управління, 

з населених пунктів, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, в населені пункти, 

Накази Мін’юсту  
25.11.2014 № 247/7 «Про 

переміщення органів та установ 

юстиції Донецької області»; 

25.11.2014 № 246/7 «Про 

переміщення органів та установ 

юстиції Луганської області» 
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підтримки окремим 

підприємствам і 

організаціям Донецької 

та Луганської 

областей» 
(набрання чинності  

11.11.2014) 

на території яких органи державної влади здійснюють свої 

повноваження в повному обсязі. Переміщення здійснюється 

лише тих бюджетних установ, підприємств та організацій, що у 

разі зміни місцезнаходження зможуть забезпечити провадження 

своєї діяльності; 

невідкладне інформування Міністерства фінансів про зміну 

місцезнаходження бюджетних установ, підприємств та 

організацій, що належать до сфери їх управління, які переміщені 

з тимчасово неконтрольованої території. 

2. Міністрам, керівникам інших центральних органів 

виконавчої влади, головам місцевих державних адміністрацій 

і керівникам бюджетних установ, підприємств та організацій, 

що належать до сфери їх управління, забезпечити у місячний 

строк з дня набрання чинності цією постановою внесення змін до 

штатних розписів, кошторисів (планів використання бюджетних 

коштів) та до статутів (інших установчих документів) установ, 

підприємств та організацій, які на момент набрання чинності цією 

постановою переміщені з тимчасово неконтрольованої території, 

з урахуванням зміни чисельності працівників та наявних умов для 

здійснення їх функцій. 

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості, 

Міністерству соціальної політики, Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства, Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству 

юстиції, Донецькій та Луганській обласним державним 

адміністраціям підготувати та подати Кабінетові Міністрів 

України проект закону щодо визначення механізму врегулювання 

розрахунків за поставлені та неоплачені енергоносії на тимчасово 

неконтрольованій території за рахунок коштів, передбачених для 

виплати пільг та субсидій на даній території. 

 

34 ПКМУ 30.01.2015 № 21 

«Про затвердження 

Доручення не надаються   
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Порядку надання 

гуманітарної та іншої 

допомоги населенню 

Донецької та 

Луганської областей» 

(набрання чинності  

03.02.2015) 

35 ПКМУ 04.03.2015 № 79 

«Деякі питання 

оформлення і видачі 

довідки про взяття на 

облік особи, яка 

переміщується з 

тимчасово окупованої 

території України або 

району проведення 

антитерористичної 

операції» 
(набрання чинності  

18.03.2015) 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, 

виконавчих органів міських, районних у містах рад формують 

і направляють в електронній формі відповідним територіальним 

підрозділам Державної міграційної служби переліки осіб, яким 

довідка про взяття на облік особи, що переміщується з тимчасово 

окупованої території України або району проведення 

антитерористичної операції, видана до набрання чинності цією 

постановою. 

Територіальні підрозділи Державної міграційної служби: 

проводять у двомісячний строк із залученням працівників 

територіальних органів і підрозділів МВС, представників інших 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 

межах повноважень, визначених законом, перевірку наведених у 

направлених їм переліках відомостей про фактичне місце 

проживання осіб та у разі підтвердження таких відомостей 

проставляють на зворотному боці довідки відмітку про 

реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці; 

подають за результатами проведення перевірки у місячний 

строк в електронній формі органам соціального захисту 

населення інформацію щодо підтвердження відомостей про 

фактичне місце проживання відповідних осіб, а також 

проставлення відмітки про реєстрацію місця їх проживання. 

 

  

36 ПКМУ 04.03.2015 № 81 

«Про роботу за 

Доручення не надаються   
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сумісництвом 

працівників державних 

підприємств, установ і 

організацій, які 

переміщуються з 

районів проведення 

антитерористичної 

операції» 
(набрання чинності  

11.03.2015) 

37 ПКМУ 04.03.2015 № 86 

«Деякі питання 

перетинання 

державного кордону 

України»  

(набрання чинності  

07.03.2015) 

Запроваджуються тимчасові обмеження на перетинання 

державного кордону України жителями прикордонних регіонів 

Російської Федерації. 

Міністерству закордонних справ поінформувати Уряд 

Російської Федерації про тимчасові обмеження на перетинання 

державного кордону України жителями прикордонних регіонів 

Російської Федерації. 

  

38 ПКМУ 15.04.2015 № 210 

«Про затвердження 

Порядку реєстрації 

деяких спадкових 

справ у Спадковому 

реєстрі» 
(набрання чинності  

28.04.2015) 

Мін’юст визначає Порядок внесення до Спадкового реєстру 

відомостей про заведені спадкові справи. 

Наказ Мін’юсту 07.07.2011 № 

1810/5 «Про затвердження 

Положення про Спадковий 

реєстр» (із змінами) 

 

39 ПКМУ 04.06.2015 № 356 

«Про затвердження 

Порядку забезпечення 

діяльності прийомних 

сімей, дитячих 

будинків сімейного 

типу, які 

перемістилися з 

тимчасово окупованої 

Служба у справах дітей за фактичним місцем проживання чи 

перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу 

після отримання інформації про переміщення прийомної сім’ї, 

дитячого будинку сімейного типу відвідує протягом трьох 

робочих днів сім’ю та інформує Мінсоцполітики, служби у 

справах дітей обласних, Київської міської держадміністрацій про 

їх переміщення. 
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території або району 

проведення 

антитерористичної 

операції» 
(набрання чинності  

19.06.2015) 

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 

фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, 

дитячого будинку сімейного типу здійснює їх соціальне 

супроводження. 

Продовжують виплачуватися державна соціальна допомога та 

грошове забезпечення. 

40 ПКМУ 04.06.2015 № 367 

«Про затвердження 

Порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану 

територію України та 

виїзду з неї» 
(набрання чинності  

10.06.2015) 

Межі території контрольного пункту для залізничного 

сполучення визначаються та затверджуються за погодженням з 

керівником органу охорони державного кордону, у зоні 

відповідальності якого розташовано контрольний пункт, та 

керівником відповідного територіального органу ДФС 

наказом начальника залізниці, на території якої 

розташовано контрольний пункт. 

Межі території контрольного пункту для автомобільного 

сполучення визначаються та затверджуються за погодженням з 

керівником відповідного територіального органу ДФС та 

органом місцевого самоврядування наказом керівника органу 

охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого 

розташовано контрольний пункт. 

 

Проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням контрольних пунктів, 

покладається на Мінінфраструктури. 

 

Територіальні органи ДМС ведуть облік іноземців та осіб 

без громадянства, яким видано спеціальний дозвіл або 

відмовлено в оформленні такого дозволу. 

Адміністрацією Держприкордонслужби встановлює 

форму відмітки, яка проставляється у паспортні документи та 

спеціальний дозвіл, що подаються іноземцями та особами без 

громадянства, які в’їжджають на тимчасово окуповану територію 

України або виїжджають з неї. 
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41 ПКМУ 08.07.2015 № 473 

«Про внесення змін до 

Порядку реєстрації, 

перереєстрації 

безробітних та ведення 

обліку осіб, які 

шукають роботу» 

Доручення не надаються   

Розпорядження Кабінету міністрів України 
42 РКМУ 09.03.2014 № 

149-р «Про додаткові 

заходи щодо посилення 

контролю за 

переміщенням осіб на 

території України» 
(набрання чинності  

09.03.2014) 

1. Адміністрації Державної прикордонної служби 

здійснити додаткові заходи з контролю за переміщенням на 

території України осіб на об’єктах залізничного сполучення 

(Херсон, Вадим, Новоолексіївка, Мелітополь) та автомобільного 

сполучення (Чаплинка, Каланчак, Салькове). 

2. Міністерству фінансів, Міністерству інфраструктури, 

Адміністрації Державної прикордонної служби разом з 

відповідними підрозділами органів внутрішніх справ 
здійснити додаткові заходи щодо забезпечення виконання 

завдань, визначених цим розпорядженням. 

3. Адміністрації Державної прикордонної служби 

продовжити виконання завдань з охорони державного кордону в 

Автономній Республіці Крим. 

 

  

43 РКМУ 13.08.2014 № 

715-р «Про виділення 

коштів на придбання 

товарів першої 

необхідності для 

населення, яке 

проживає на 

територіях проведення 

антитерористичної 

операції в Донецькій та 

Луганській областях» 

Виділено Державній службі з надзвичайних ситуацій 

10000 тис. гривень на придбання товарів першої необхідності та 

їх доставку населенню, яке проживає на територіях проведення 

антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. 

Державній службі з надзвичайних ситуацій: 

затвердити у дводенний строк за погодженням із 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі та 

Розпорядження голови 

Донецької 

облдержадміністрації 
22.01.2015 № 30 «Про доставку 

гуманітарного вантажу» 
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Міністерством фінансів перелік витрат із здійснення заходів, 

зазначених у пункті 1 цього розпорядження; 

подати до 1 вересня 2014 р. Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів і Державній 

казначейській службі звіт про використання коштів, виділених 

згідно з цим розпорядженням. 

44 РКМУ 11.06.2014 № 

588-р «Питання 

соціального 

забезпечення громадян 

України, які 

переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території та районів 

проведення 

антитерористичної 

операції» 
 

1. Державній службі з надзвичайних ситуацій: 

забезпечити діяльність Міжвідомчого координаційного штабу та 

затвердити його персональний склад; 

утворити при своїх територіальних органах регіональні штаби з 

питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції, під 

керівництвом заступників керівників територіальних органів 

Державної служби з надзвичайних ситуацій в областях та м. 

Києві; 

до участі в роботі Міжвідомчого координаційного штабу та 

регіональних штабів залучити в установленому порядку 

працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій (за погодженням з їх керівниками). 

2. МВС, Міноборони, ДСНС, МОЗ, Мін’юст, ДМС, 

Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, обласні та Київська 

міська держадміністрації, СБУ (за згодою) створити та 

забезпечити належне функціонування на тимчасово окупованій 

території та в районах проведення антитерористичної операції і 

на суміжній з ними території транзитні пункти з метою 

виявлення осіб, причетних до терористичної діяльності, які 

намагаються провезти зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та 

використовують підроблені документи, а також для надання 

необхідної допомоги громадянам України, які переміщуються з 
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тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції. 

3. ДМС, Мінсоцполітики забезпечити ведення реєстру 

громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції і 

пройшли співбесіду в транзитних пунктах, щоденне 

інформування Міжвідомчого координаційного штабу з питань, 

пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів 

проведення антитерористичної операції (далі - Міжвідомчий 

координаційний штаб), про кількість громадян, розміщених у 

визначених регіональними штабами приміщеннях для 

тимчасового проживання. 

4. ДМС, ДСНС, Мінрегіон, Мінфін, Мінінфраструктури, 

Міноборони, МОЗ, МОН, МВС, Мінсоцполітики, 

Мінекономрозвитку, Мін’юст, обласні та Київська міська 

держадміністрації із залученням органів місцевого 

самоврядування здійснювати обмін інформацією про реєстр 

громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції, із 

заінтересованими центральними органами виконавчої влади з 

урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних 

даних”. 

5. ДМС сприяти у відновленні паспортних документів 

громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції. 

6. Мін’юст, Мінсоцполітики, Міндоходів,  

обласні та Київська міська держадміністрації забезпечити 

надання безоплатної правової допомоги громадянам України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів 

проведення антитерористичної операції. 

7. Центральні та місцеві органи виконавчої влади і 

центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом 

(за згодою) із залученням органів місцевого самоврядування 

та Державного управління справами підготувати та подати 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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Міжвідомчому координаційному штабу перелік об’єктів 

державної та комунальної власності в розрізі адміністративно-

територіальних одиниць, у яких можливе розміщення громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції, за формою, 

встановленою Міжвідомчим координаційним штабом, та 

забезпечити постійне оновлення зазначеного переліку об’єктів. 

8. Забезпечити щодо громадян України, які переміщуються 

з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції:  

МОН, обласні та Київська міська держадміністрації із 

залученням органів місцевого самоврядування – сприяння  у 

продовженні навчання та здобуття освіти; 

Мінінфраструктури, МОЗ, обласні та Київська міська 

держадміністрації із залученням органів місцевого 

самоврядування - транспортування осіб, які внаслідок хвороби не 

можуть пересуватися самостійно або потребують постійного 

догляду, та (у разі необхідності) у супроводі медичного 

працівника; 

МОЗ, обласні та Київська міська держадміністрації із 

залученням органів місцевого самоврядування - надання 

необхідної медичної допомоги в державних та комунальних 

закладах охорони здоров’я; 

ДСНС, МВС, Мінсоцполітики, Мінрегіон, МОН, МОЗ, 

Мінінфраструктури, Міноборони, ДМС, обласні та Київська 

міська держадміністрації і центральні органи виконавчої 

влади із спеціальним статусом (за згодою) із залученням 

органів місцевого самоврядування та Державного 

управління справами координацію та необхідну взаємодію з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань 

їх розміщення; 

Мінсоцполітики, Мінфін, Пенсійний фонд України, 

Державний центр зайнятості, Фонди соціального 

страхування, обласні та Київська міська держадміністрації 
розв’язання проблем, пов’язаних з їх соціальним захистом, 
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передбачивши, зокрема, відновлення всіх соціальних виплат, 

надання допомоги в працевлаштуванні; 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади і 

центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом 

(за згодою) із залученням органів місцевого самоврядування 

та Державного управління справами створення належних умов 

для їх тимчасового проживання. 

9. Держкомтелерадіо, МОН, МОЗ, ДСНС, 

Мінсоцполітики, МВС, Мін’юст, Мінінфраструктури, інші 

центральні та місцеві органи виконавчої влади забезпечити 

через засоби масової інформації, соціальні мережі 

розповсюдження інших матеріалів щодо інформування громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції, стосовно їх прав 

та обов’язків, безпечного переміщення, шляхів розв’язання 

соціально-побутових проблем. 

10. ДСНС, центральні органи виконавчої влади разом з 

державною установою “Урядовий контактний центр” 
забезпечити роботу цілодобової телефонної “гарячої лінії”, 

залучивши працівників заінтересованих центральних органів 

виконавчої влади для надання роз’яснень прав та обов’язків 

громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції, 

шляхів розв’язання їх соціально-побутових проблем. 

 

45 РКМУ 16.10.2014 № 

1068-р «Про 

забезпечення часткової 

оплати вартості 

тимчасового 

проживання громадян, 

які переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території та району 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства та 

облдержадміністраціям: 

вжити заходів до забезпечення часткової оплати вартості 

проживання за рахунок коштів, виділених згідно з цим 

розпорядженням, шляхом їх безготівкового перерахування на 

рахунки санаторно-курортних і оздоровчих закладів, закладів та 

установ соціального захисту населення, а також гуртожитків і 

готелів, з якими відповідними місцевими органами виконавчої 
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проведення 

антитерористичної 

операції» 
(набрання чинності  

16.10.2014) 

влади або органами місцевого самоврядування укладено 

договори на тимчасове проживання громадян, зазначених у 

пункті 1 цього розпорядження, та інших джерел, не заборонених 

законодавством; 

затвердити у тижневий строк за погодженням з 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі та 

Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з частковою 

оплатою вартості проживання; 

подати до 25 грудня 2014 р. Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній 

казначейській службі звіт про використання коштів, виділених 

згідно з цим розпорядженням. 

 

46 РКМУ 07.11.2014 № 

1085-р «Про 

затвердження переліку 

населених пунктів, на 

території яких органи 

державної влади 

тимчасово не 

здійснюють свої 

повноваження, та 

переліку населених 

пунктів, що 

розташовані на лінії 

зіткнення» 

   

47 РКМУ 14.04.2015 № 

442-р «Про виконання 

міжнародних 

договорів, укладених 

від імені Уряду 

України, на тимчасово 

окупованій території 

України» 

Центральним органам виконавчої влади та іншим 

державним органам, відповідальним за виконання міжнародних 

договорів, укладених від імені Уряду України, провести аналіз 

таких договорів щодо можливості забезпечення виконання 

міжнародно-правових зобов’язань України за такими договорами 

на тимчасово окупованій внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації території України та про результати поінформувати 

Міністерство закордонних справ. 
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Міністерству закордонних справ з урахуванням поданої 

інформації за погодженням з Кабінетом Міністрів України 

поінформувати в установленому порядку депозитаріїв 

багатосторонніх міжнародних договорів України, а також інші 

сторони за двосторонніми міжнародними міжурядовими 

договорами України про особливості застосування та/або 

виконання українською стороною зобов’язань за такими 

договорами на тимчасово окупованій внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації території України. 

 

48 РКМУ 15.04.2015 № 

382-р «Про 

забезпечення 

відшкодування витрат, 

пов’язаних з 

тимчасовим 

проживанням інвалідів 

у санаторіях та інших 

громадян, які 

переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території та району 

проведення 

антитерористичної 

операції» 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства та 

облдержадміністраціям: 

вжити заходів до забезпечення відшкодування витрат за рахунок 

коштів, виділених згідно з цим розпорядженням, шляхом їх 

безготівкового перерахування на рахунки санаторно-курортних і 

оздоровчих закладів, закладів та установ соціального захисту 

населення, а також гуртожитків і готелів, з якими відповідними 

місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування укладено договори про відшкодування витрат, 

та інших джерел, не заборонених законодавством; 

затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів 

перелік витрат, пов’язаних з відшкодуванням витрат; 

подати до 25 травня 2015 р. Міністерству економічного розвитку 

і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській 

службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим 

розпорядженням. 

 

Розпорядження Луганської 

облдержадміністрації 
04.06.2015 № 218 «Про 

відшкодування витрат, 

пов’язаних з тимчасовим 

проживанням інвалідів у 

санаторіях та інших громадян, які 

переміщені з району проведення 

АТО» 

 

49 РКМУ 14.05.2015 № 

491-р «Про погашення 

кредиторської 

заборгованості з 

відшкодування витрат, 

Івано-Франківській облдержадміністрації забезпечити 

погашення кредиторської заборгованості з відшкодування 

витрат, пов’язаних з проведенням часткової оплати вартості 

тимчасового проживання громадян, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та району проведення 
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пов’язаних з 

проведенням часткової 

оплати вартості 

тимчасового 

проживання громадян, 

які переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території та району 

проведення 

антитерористичної 

операції» 
(набрання чинності  

14.05.2015) 

антитерористичної операції, фінансування яких передбачено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 

р. № 1068 і подати до 1 червня 2015 р. Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній 

казначейській службі звіт про використання коштів, виділених 

згідно з цим розпорядженням 

50 РКМУ 17.07.2015 № 

719-р «Про 

забезпечення 

компенсації вартості 

тимчасового 

проживання дітей, які 

прибули з району 

проведення 

антитерористичної 

операції без 

супроводження 

батьків» 

Міністерству фінансів здійснити видатки в сумі  181,145 тис. 

гривень за рахунок коштів резервного фонду державного 

бюджету. 

 

Дніпропетровській облдержадміністрації: 

1) вжити заходів до забезпечення компенсації вартості 

тимчасового проживання дітей, які прибули з району проведення 

АТО без супроводження батьків, шляхом їх безготівкового 

перерахування на рахунки комунальних закладів, з якими 

укладено договори на тимчасове проживання таких дітей; 

2) затвердити у тижневий строк за погодженням з 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі та 

Міністерством фінансів перелік витрат, пов'язаних із 

забезпеченням компенсації вартості тимчасового проживання 

зазначених дітей; 

3) подати до 1 вересня 2015 р. Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній 

казначейській службі звіт про використання коштів, виділених 

згідно з цим розпорядженням. 
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Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації 
51 05.01.2015 № 1 «Про 

створення штабу з 

організації 

відновлення об’єктів 

соціальної і 

транспортної 

інфраструктури, 

житлового фонду та 

систем 

життєзабезпечення 

населених пунктів 

Донецької області» 

 

Головам райдержадміністрацій та міським головам: 

1) створити та забезпечити роботу місцевих штабів з питань, 

пов’язаних з відновленням інфраструктури та життєдіяльності 

населених пунктів Донецької області на відповідній території; 

2) організувати роботу зі складання переліку пошкоджених 

(зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної 

інфраструктури, житлового фонду та систем життєзабезпечення 

на відповідній території та розробки проектно-кошторисної 

документації, отримання експертних висновків для подання на 

розгляд штабу. 

 

  

52 19.01.2015 № 22 «Про 

визначення 

департаменту охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

генеральним 

замовником при 

здійсненні закупівель 

на 2015 рік за 

рамковими угодами» 

 

Визначено Перелік товарів, закупівля яких здійснюється за 

кошти обласного бюджету за рамковими угодами на 2015 рік, 

генеральним замовником для здійснення закупівель на 2015 рік 

яких є Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. 

  

53 22.01.2015 № 30 «Про 

доставку 

гуманітарного 

вантажу» 

Управлінню з питань цивільного захисту, мобілізаційної та 

оборонної роботи облдержадміністрації забезпечити протягом 

22-24 січня 2015 року доставку та передачу товарів першої 

необхідності до населених пунктів с. Первомайське, с. Водяне, с. 

Піски Ясинуватського району. 

  

54 17.02.2015 № 66 «Про 

затвердження розмірів 

допомоги 

Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації погодити з Міністерством охорони 

здоров’я України та Міністерством соціальної політики України 

розміри допомоги постраждалим залежно від ступеня тяжкості 
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постраждалим у місті 

Маріуполі» 

отриманих ушкоджень і сім’ям загиблих, у зв’язку із ситуацією, 

що сталася 24.01.2015 у м. Маріуполь 

55 18.02.2015 № 68 «Про 

затвердження розмірів 

допомоги 

постраждалим у місті 

Краматорську» 

 

Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації погодити з Міністерством охорони 

здоров’я України та Міністерством соціальної політики України 

розміри допомоги постраждалим залежно від ступеня тяжкості 

отриманих ушкоджень і сім’ям загиблих, у зв’язку із ситуацією, 

що сталася 10.02.2015 у м. Краматорськ 

  

56 27.03.2015 № 118 «Про 

організацію 

проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

результатів навчання у 

2015 році» 

Рекомендувати виконавчим органам міських рад, 

райдержадміністраціям вжити заходів щодо створення 

належних умов з підготовки до роботи пунктів зовнішнього 

оцінювання для проведення ЗНО результатів навчання на основі 

повної загальної середньої освіти з навчальних предметів для 

осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 

закладів України у 2015 році, та з української мови (базовий 

рівень), результати якого зараховуються як державна підсумкова 

атестація, за курс повної загальної середньої освіти для всіх 

випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних 

закладів 2015 року. 

  

57 30.03.2015 № 126 «Про 

Програму 

економічного і 

соціального розвитку 

Донецької області на 

2015 рік» 

Департаменту економіки облдержадміністрації: 

1) визначити організаційний порядок реалізації Програми; 

2) щоквартально здійснювати моніторинг виконання заходів 

Програми та не менше як два рази на рік інформувати 

облдержадміністрацію про виконання Програми; 

3) за пропозиціями відповідальних структурних підрозділів 

облдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади у встановленому 

порядку готувати проекти розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації про внесення змін до Програми.      

 

Виконавчим органам міських рад, райдержадміністраціям, 

структурним підрозділам облдержадміністрації, 
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територіальним органам міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади забезпечити: 

1) виконання заходів і завдань Програми; 

2) спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів – 

центральними органами виконавчої влади забезпечити 

ефективне та в повному обсязі використання коштів державного 

бюджету, спрямованих на виконання державних цільових 

програм, а також інвестиційних програм (проектів), що 

реалізуються за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку. 

Накази Мінсоцполітики 
58 15.06.2015 № 613 «Про 

затвердження Порядку 

надання допомоги по 

безробіттю, у тому 

числі одноразової її 

виплати для 

організації безробітним 

підприємницької 

діяльності», 

зареєстрований в 

Мінюсті 09.07.2015 № 

821 № 821/27266  

Доручення не надаються   

Розпорядження голови Луганської облдержадміністрації 
59 17.01.2015 № 3 «Про 

заходи щодо обмеження 

транспортного 

сполучення з окремими 

територіями»  

З 19.01.2015 заборонено регулярне та нерегулярне сполучення 

автобусами і вантажним автотранспортом, що слідують на 

територію, тимчасово окуповану представниками незаконних 

збройних формувань, (за винятком спеціальних автомашин ЗСУ, 

МВС, СБУ, і ряду інших служб) у пунктах пропуску «Луганськ – 

Щастя – Новоайдар», «Луганськ – Станиця Луганська – 

Широкий» і Лисичанськ – в сторону тимчасово окуповану 

територію». 
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60 20.01.2015 № 6 «Про 

заходи щодо заборони 

в’їзду співробітників 

органів виконавчої 

влади на територію, 

непідконтрольну 

українській владі» 

З 20.01.2015 заборонено ряду посадових осіб ОДА, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади 

в’їзд на територію, непідконтрольну українській владі. 

  

61 12.05.2015 № 169 «Про 

вжиття додаткових 

заходів щодо контролю 

за переміщенням осіб 

через лінію 

розмежування сторін» 

Підрозділам Збройних Сил України та служби військового 

правопорядку Сектору «А», Луганського прикордонного 

загону, ГУМВС України у Луганській області вилучати та 

передавати до Управління Державної міграційної служби 

України у Луганській області документи, що посвідчують особу, 

видані незаконними формуваннями на території, не 

підконтрольній українській владі. 

  

62 12.05.2015 № 173 «Про 

вжиття додаткових 

заходів щодо 

обмеження руху 

транспортних засобів 

через лінію 

розмежування сторін» 

Підрозділам Збройних Сил України та служби військового 

правопорядку Сектору «А», Сектору «С», Луганського 

прикордонного загону, ГУМВС України у Луганській 

області, починаючи з 13.05.2015 до законодавчого врегулювання 

Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України 

питання щодо переміщення автотранспортних засобів, товарів та 

вантажів через лінію розмежування сторін, заборонити пропуск 

(за винятком пішоходів та автотранспортних засобів 

міжнародних гуманітарних організацій) автотранспортних 

засобів, товарів та вантажів через контрольний пункт в’їзду – 

виїзду «Лисичанськ – Гірське – Золоте – Первомайськ. 

  

63 26.05.2015 № 190 «Про 

протидію 

протиправній 

діяльності на лінії 

зіткнення» 

Сектору «А», Луганському прикордонному загону, ГУМВС 

України у Луганській області: 

1) вжити вичерпних заходів щодо припинення 

несанкціонованого пропуску пішоходів через лінію зіткнення за 

напрямками: Станція Луганська – Луганськ; Щастя – Луганськ; 

Жовте – Лобачево; Трьохізбенка – Слов’яносербськ; 

2) у разі виявлення громадян України, іноземців чи осіб без 

громадянства, які незаконно (поза встановлених контрольних 

пунктів в’їзду – виїзду) потрапили на контрольовану територію 
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України, затримувати та передавати їх для подальшої перевірки і 

притягнення до адміністративної відповідальності до 

найближчого відділу (підрозділу) ГУМВС України у Луганській 

області; 

3) у термін до 28.05.2015 демонтувати паромну переправу 

між селами Лобачево – Жовте. 

 



 

 

Работа депутатов Донецкой и Луганской областей 

 

Донецкая область 

Депутаты, избранные по мажоритарным округам 

Сергей Матвиенков 

57 округ, Мариуполь  

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 1: 

- Выступление с места 20.05.2015 по проекту постановления №2321 «О 

внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины от 11 декабря 

2014 № 32-VII «Об изменениях в административно-территориальном 

устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ 

Волновахского, Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой 

области». 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 5: 

- законопроект №2163 от 17.02.2015 «О выполнении резолюции 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2028 (2015) «Гуманитарная 

ситуация в отношении украинских беженцев и перемещенных лиц»; 

- законопроект №2348 от 10.03.2015 «О внесении изменений в Постановление 

Верховной Рады Украины «О перечне, количественном составе и предметах 

ведения комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва» (о создании 

Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской 

областей); 

- законопроект №2409 от 18.03.2015 «Об оказании помощи в отдельных 

районах Донецкой и Луганской областей»; 

- законопроект №2425 от 19.03.2015 «О недопущении уголовного 

преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности 

и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской 

областей»; 

- законопроект №2435 от 19.03.2015 «Об особенностях управления 

отдельными территориями Донецкой и Луганской областей». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Дмитрий Лубинец 

60 округ, Волновахский и Володарский район  

Член депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко» 
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Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 1: 

- Выступление с трибуны 20.05.2015 по проекту постановления №2321 «О 

внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины от 11 декабря 

2014 № 32-VII «Об изменениях в административно-территориальном 

устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ 

Волновахского, Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой 

области». 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 7: 

- запрос №11/10-2020 от 03.07.2015 Кабинету министров Украины «Об 

ответственности перед украинским диаспорами стран мира, а именно, 

волонтерами Канады, которые присоединились к поддержке наших войск 

при проведении антитеррористической операции»; 

- запрос №11/10-2018 от 03.07.2015 Администрации Президента Украины 

«Об ответственности перед украинским диаспорами стран мира, а именно, 

волонтерами Канады, которые присоединились к поддержке наших войск 

при проведении антитеррористической операции»; 

- запрос №11/10-2019 от 03.07.2015 Министерству обороны Украины «Об 

ответственности перед украинским диаспорами стран мира, а именно, 

волонтерами Канады, которые присоединились к поддержке наших войск 

при проведении антитеррористической операции»; 

- запрос №11/10-1633 от 05.06.2015 Службе безопасности Украины «О 

принятии управленческих решений Координационным центром 

Антитеррористического центра при СБУ Штаба АТО на территории 

Донецкой и Луганской областей, а именно, перевозки семян подсолнечника 

через оккупированные территории Донецкой области (контрольный пункт 

въезд-выезд «Бугас» (Волноваха))»; 

- запрос №11/10-1634 от 05.06.2015 Министерству внутренних дел Украины 

«О принятии управленческих решений Координационным центром 

Антитеррористического центра при СБУ Штаба АТО на территории 

Донецкой и Луганской областей, а именно, перевозки семян подсолнечника 

через оккупированные территории Донецкой области (контрольный пункт 

въезд-выезд «Бугас» (Волноваха)); 

- запрос №11/10-1632 от 05.06.2015 Генеральной прокуратуре Украины «О 

принятии управленческих решений Координационным центром 

Антитеррористического центра при СБУ Штаба АТО на территории 

Донецкой и Луганской областей, а именно, перевозки семян подсолнечника 

через оккупированные территории Донецкой области (контрольный пункт 

въезд-выезд «Бугас» (Волноваха)); 

- запрос №11/10-1635 от 05.06.2015 Совету национальной безопасности и 

обороны Украины «О принятии управленческих решений Координационным 

центром Антитеррористического центра при СБУ Штаба АТО на территории 
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Донецкой и Луганской областей, а именно, перевозки семян подсолнечника 

через оккупированные территории Донецкой области (контрольный пункт 

въезд-выезд «Бугас» (Волноваха)).  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 1. 

- законопроект №2004а от 03.06.2015 «О внесении изменений в Закон Украины 

«Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно 

оккупированной территории Украины» относительно усовершенствования 

законодательства о временно оккупированных территориях». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Юрий Солод  

47 округ, Славянск  

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 1: 

- запрос 11/10-823 от 10.04.2015, Кабинету министров Украины и Арсению 

Яценюку, «О необходимости срочного восстановления жилья и 

инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, поврежденных в 

результате проведения антитеррористической операции». 

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 3: 

- законопроект №1813 от 22.01.2015 «О некоторых вопросах восстановления 

жилья населения, поврежденного (разрушенного) в результате проведения 

антитеррористической операции»; 

- законопроект №2163 от 17.02.2015 «О выполнении резолюции 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2028 (2015) «Гуманитарная 

ситуация в отношении украинских беженцев и перемещенных лиц»; 

- законопроект №2746 от 28.04.2015 «Об обращении в Кабинет Министров 

Украины с требованием об отмене Постановления Кабинета Министров 

Украины от 4 марта 2015 № 79 «Некоторые вопросы оформления и выдачи 

справки о постановке на учет лица, которое перемещается с временно 

оккупированной территории Украины или района проведения 

антитеррористической операции». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Сергей Тарута 

58 округ, Мариуполь  

Внефракционный 
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Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 1: 

- выступления с места и с трибуны по проекту Постановления №2321 «О 

внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины от 11 

декабря 2014 № 32-VII «Об изменениях в административно-территориальном 

устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ 

Волновахского, Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой 

области». 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 3: 

- законопроект №2321 от 05.03.2015 «О внесении изменений в 

Постановление Верховной Рады Украины от 11 декабря 2014 № 32-VII «Об 

изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой 

области, изменении и установлении границ Волновахского, Новоазовского и 

Тельмановского районов Донецкой области»; 

- законопроект №2914 от 20.05.2015 «О внесении изменений в статью 39 

Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» 

(относительно упрощения процедуры проведения восстановительных работ 

на территории Донецкой и Луганской областей и своевременного оказания 

медицинской помощи)»; 

- законопроект №2955 от 22.05.2015 «О восстановлении движения 

пассажирских поездов сообщением Киев-Мариуполь-Киев и Львов-

Мариуполь-Львов»; 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Сергей Сажко 

59 округ, Великоновоселковский район, Селидово  

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 3: 

- законопроект №2163 от 17.02.2015 «О выполнении резолюции 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2028 (2015) «Гуманитарная 

ситуация в отношении украинских беженцев и перемещенных лиц»; 

- законопроект №2435 от 19.03.2015 «Об особенностях управления 

отдельными территориями Донецкой и Луганской областей». 

- законопроект №2475 от 26.03.2015 «О внесении изменений в пункт 9 

раздела ИИI «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных 
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актов Украины» (относительно деятельности на территории Донецкой и 

Луганской областей)». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Олег Недава 

53 округ, Енакиево, Торез 

Член депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 2: 

- законопроект №662-1 от 21.04.2015 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины относительно упорядочения деятельности 

военно-гражданских администраций»; 

- законопроект №2684 от 21.04.2015 «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Украины (относительно урегулирования некоторых вопросов в связи с 

принятием Закона Украины «О военно-гражданских администрациях»). 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Максим Ефимов 

48 округ - Краматорск.  

Член депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко» 

Количество выступлений по проблемам Донбасса – 1: 

- Выступление с места 05.02.2015 по законопроекту №1762 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

усиления ответственности военнослужащих, предоставление командирам 

дополнительных прав и возложения обязанностей в особый период». 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 0. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Ефим Звягильский 

45 округ - Ясиноватая, Авдеевка, Киевский район Донецка 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  
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Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 0. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Евгений Геллер 

50 округ, Красноармейск 

Член депутатской группы «Партия «Возрождение» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 0. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Сергей Клюев 

46 округ - Артемовск 

Внефракционный 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 0. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Денис Омельянович 

49 округ, Константиновка  

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок». 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 1: 

- законопроект №2478 от 27.03.2015 «О внесении изменений в Закон 

Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта 

этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных 

изделий» (относительно возможности запрета органами местного 

самоуправления употребления и продажи алкогольных напитков и пива в 

зоне проведения АТО)». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Игорь Шкиря 
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52 округ, Дебальцево, Дзержинск  

Член депутатской группы «Партия «Возрождение» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 0. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Депутаты, избранные по партийным спискам 

 

Юрий Воропаев  

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 2: 

- выступление с места 15.01.2015 по законопроекту №1569 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

неотвратимости наказания лиц, находящихся на временно оккупированной 

территории Украины или в районе проведения антитеррористической 

операции, и совершенствования процедур осуществления конфискации; 

- выступление с места 17.03.2015 по законопроекту №2378 «О внесении 

изменения в статью 10 Закона Украины «Об особом порядке местного 

самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0. 

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 11: 

- законопроект №1847 от 27.01.2015 «О Заявлении Верховной Рады Украины 

«Об обеспечении мира и стабильности на Востоке Украины»; 

- законопроект №2348 от 10.03.2015 «О внесении изменений в 

Постановление Верховной Рады Украины «О перечне, количественном 

составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины восьмого 

созыва» (относительно образования Комитета по вопросам комплексного 

решения проблем Донецкой и Луганской областей)»; 

- законопроект №2408 от 18.03.2015 «О восстановлении социально-

экономических связей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 

с целью защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих 

территориях»; 

- законопроект №2409 от 18.03.2015 «Об оказании помощи в отдельных 

районах Донецкой и Луганской областей»; 
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- законопроект №2410 от 18.03.2015 «О принятии мер по восстановлению 

функционирования банковской системы и денежных переводов в отдельных 

районах Донецкой и Луганской областей»; 

- законопроект №2419 от 19.03.2015 «О создании и функционировании 

свободной экономической зоны «Донбасс»; 

- законопроект №2420 от 19.03.2015 «О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Украины (относительно создания и функционирования свободной 

экономической зоны «Донбасс»); 

- законопроект №2421 от 19.03.2015 «О внесении изменений в Таможенный 

кодекс Украины (относительно создания и функционирования свободной 

экономической зоны «Донбасс»); 

- законопроект №2422 от 19.03.2015 «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Украины (относительно создания и функционирования свободной 

экономической зоны «Донбасс»); 

- законопроект №2425 от 19.03.2015 «О недопущении уголовного 

преследования, привлечения к уголовной, административной 

ответственности и наказания лиц - участников событий на территории 

Донецкой, Луганской областей»; 

- законопроект №2435 от 19.03.2015 «Об особенностях управления 

отдельными территориями Донецкой и Луганской областей. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Наталия Веселова  

г.Славянск, г.Донецк 

Член депутатской фракции политической партии «Самопомич» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 2: 

- выступление 14.07.2015 с места по законопроекту №1410 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

гарантий защиты прав детей-жертв военных действий и вооруженных 

конфликтов»; 

- выступление с трибуны 17.07.2015 по законопроекту №2109-1 «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно порядка перемещения товаров в район или из района 

проведения антитеррористической операции». 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 4: 

- запрос №11/10-1534 от 22.05.2015 Кабинету министров Украины, Арсению 

Яценюку «О восстановлении железнодорожного сообщения по 

направлениям Киев-Мариуполь, Львов-Мариуполь, Харьков-Мариуполь»; 
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- запрос №11/10-2135 от 03.07.2015 Министерству внутренних дел 

Украины, Арсену Авакову «Об открытии уголовных дел в отношении 

должностных лиц Донецкой области за сепаратизм». 

- запрос №11/10-2137 от 03.07.2015 Службы безопасности Украины, 

Василию Грицаку «Об открытии уголовных дел в отношении должностных 

лиц Донецкой области за сепаратизм». 

- запрос 11/10-2136 от 03.07.2015 Генеральной прокуратуре Украины, 

Виктору Шокину «Об открытии уголовных дел в отношении должностных 

лиц Донецкой области за сепаратизм». 

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 5: 

- законопроект №1715 от 13.01.2015 «Об обеспечении равных социальных 

гарантий гражданам Украины и осуществления социального обеспечения 

граждан Украины на территории которых органы государственной власти 

временно не осуществляют или осуществляют в полном объеме свои 

полномочия»; 

- законопроект №2004а-1 от 17.06.2015 «Об внесении изменений в Закон 

Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на 

временно оккупированной территории Украины» об отмене пропусков и 

определения прозрачных правил перемещения лиц и грузов (товаров) через 

временно оккупированную территорию»; 

- законопроект №2065 от 06.02.2015 «Об обеспечении своевременных выплат 

пенсий и государственной социальной помощи лицам, которые остались 

проживать на отдельных территориях в районе проведения 

антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях»; 

- законопроект №2087 от 10.02.2015 «О проведении парламентских 

слушаний на тему: «О государственной политике по социальной защите 

внутренне перемещенных лиц» (в апреле 2015 года)»; 

- законопроект №2109-1 от 23.06.2015 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины относительно порядка перемещения товаров 

в район или из района проведения антитеррористической операции». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 1: 

- законопроект №2166 «О внесении изменений в некоторые законы Украины 

относительно усиления гарантии соблюдения прав и свобод внутренне 

перемещенных лиц». 

 

Егор Фирсов 

г. Авдеевка 

Член депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 1: 
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- выступление с места 03.02.2015 по законопроекту №1855 «О военно-

гражданских администрациях». 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 3: 

- законопроект №1598 от 23.12.2014 «О создании Временной специальной 

комиссии Верховной Рады Украины по вопросам установления размера 

ущерба, причиненного в зоне проведения антитеррористической операции на 

территории Донецкой и Луганской областей, и подготовки концепции 

восстановления, развития и модернизации этих регионов»; 

- законопроект №2059 от 06.02.2015 «Об изменениях в административно-

территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении 

границ Волновахского и Первомайского районов Донецкой области; 

- законопроект №2320 от 05.03.2015 «О необходимости сбора и 

систематизации доказательств агрессии Российской Федерации и 

террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» против Украины. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Андрей Киселев 

г. Димитров 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 2: 

- запрос №11/10-1828 от 19.06.2015 Кабинету министров Украины и Арсению 

Яценюку «О выделении средств на финансирование проведения работ по 

реконструкции котельной Димитровского центральной городской больницы 

Донецкой области». 

- запрос 11/10-1829 от 19.06.2015 Кабинету министров Украины и Арсению 

Яценюку «О выделении средств на финансирование проведения работ по 

строительству шести блочных модульных мини-котельных для отопления 

пяти школ и пяти дошкольных учреждений в городе Димитров Донецкой 

области». 

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 0. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Алексей Белый  

г. Мариуполь 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 



70 
 

 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 2: 

- законопроект №2408 от 18.03.2015 «О восстановлении социально-

экономических связей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 

с целью защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих 

территориях»; 

- законопроект №2425 от 19.03.2015 «О недопущении уголовного 

преследования, привлечения к уголовной, административной 

ответственности и наказания лиц - участников событий на территории 

Донецкой, Луганской областей». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Константин Матейченко 

г. Артемовск 

Член депутатской фракции политической партии «Народный фронт» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 2: 

- законопроект №1806 от 21.01.2015 «О внесении изменений в Закон 

Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (относительно расширения круга лиц - благотворителей 

антитеррористической операции)»; 

- законопроект №2992 от 02.06.2015 «О внесении изменений в Закон 

Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической 

операции» по освобождению от уплаты за пользование земельными 

участками частной собственности (земельных долей (паев). 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Семен Семенченко 

Член депутатской фракции политической партии «Самопомич» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 1: 

- запрос №11/10-1534 от 22.05.2015 Кабинету министров Украины, Арсению 

Яценюку «О восстановлении железнодорожного сообщения по 

направлениям Киев-Мариуполь, Львов-Мариуполь, Харьков-Мариуполь».  
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Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 1: 

- законопроект №2993 от 03.06.2015 «О социальной защите 

священнослужителей, осуществляющих свою деятельность в районе ведения 

боевых действий или антитеррористической операции». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Юрий Мороко  

г. Краматорск 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 1: 

- законопроект №2435 от 19.03.2015 «Об особенностях управления 

отдельными территориями Донецкой и Луганской областей». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Татьяна Бахтеева  

г. Донецк 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 0. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Алексей Рябчин 

г. Макеевка 

Член депутатской фракции политической партии «Батькивщина» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 0. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 
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Луганская область 

Депутаты, избранные по мажоритарным округам 

Сергей Дунаев 

107 округ, город Лисичанск, часть города Стаханова, часть Первомайска, часть 

Попаснянского района 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 1: 

- выступление с места 19.05.2015 по законопроекту №1835 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

обеспечения реализации конституционных прав внутренне перемещенных 

лиц». 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 3: 

- запрос №11/10-1846 от 19.06.2015 Кабинету министров Украины, Арсению 

Яценюку «Относительно срочного восстановления электросетей, которые 

обеспечивают промышленные объекты, инфраструктуру и жилищно-

коммунальный сектор города Лисичанска Луганской области и близлежащие 

населенные пункты»; 

- запрос №11/10-1848 от 19.06.2015 Кабинету министров Украины, Арсению 

Яценюку «О выплате компенсации за разрушенное жилье жителям дома №17 

в квартале Октябрьской революции в городе Лисичанске Луганской 

области»; 

- запрос №11/10-1847 от 19.06.2015 Совету национальной безопасности и 

обороны Украины, Александру Турчинову «Относительно срочного 

восстановления электросетей, которые обеспечивают промышленные 

объекты, инфраструктуру и жилищно-коммунальный сектор города 

Лисичанска Луганской области и близлежащие населенные пункты».  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 3: 

- законопроект №2163 от 17.02.2015 «О выполнении резолюции 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2028 (2015) «Гуманитарная 

ситуация в отношении украинских беженцев и перемещенных лиц»; 

- законопроект №2425 от 19.03.2015 «О недопущении уголовного 

преследования, привлечения к уголовной, административной 

ответственности и наказания лиц - участников событий на территории 

Донецкой, Луганской областей»; 

- законопроект №2435 от 19.03.2015 «Об особенностях управления 

отдельными территориями Донецкой и Луганской областей». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 1: 
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- законопроект №1496 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно усиления социальной защиты внутренне перемещенных 

лиц». 

 

Виталий Курило 

113 округ, Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, 

Троицкий районы, часть Новоайдарского района 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 1: 

- выступление с трибуны 20.05.2015 по проекту постановления №2792 «Об 

изменении и установлении границ Артемовского района Донецкой области». 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 3: 

- запрос №11/10-1899 от 19.06.2015 Кабинету министров Украины, Арсению 

Яценюку «По содействию законной передачи в коммунальную 

собственность территориальной Общества Троицкой поселкового совета 

Троицкого района Луганской области стадиона - тренировочной базы детско-

юношеской спортивной школы «Урожай»; 

- запрос №11/10-1973 от 03.07.2015 Министерству социальной политики 

Украины, Павлу Розенко «Относительно постоянных жалоб местного 

населения на работу, как управление Пенсионного фонда Украины в 

Луганской области, так и, в частности, управления Пенсионного фонда 

Украины в Сватовском и Белокуракинском районах Луганской области»; 

- запрос №11/10-433 от 06.03.2015 Генеральной прокуратуре Украины, 

Виктору Шокину «Относительно открытости, законности и конфликта 

интересов в вопросе проведения тендерных процедур Службой 

автомобильных дорог в Луганской области по использованию бюджетных 

средств, выделенных на содержание и ремонт дорог государственного и 

местного значения в Луганской области». 

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 2: 

- законопроект №2792 от 07.05.2015 «Об изменении и установлении границ 

Артемовского района Донецкой области»; 

- законопроект №2813 от 12.05.2015 «О внесении изменений в Таможенный 

кодекс Украины относительно поддержки высших учебных заведений и 

научных учреждений государственной формы собственности, 

эвакуированных из временно оккупированной территории Донецкой или 

Луганской областей». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 
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Юрий Гарбуз 

114 округ, Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, 

Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района 

Член депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 2: 

- законопроект №2033 от 05.02.2015 «О внесении изменений в статью 615 

Уголовно-процессуального кодекса Украины (относительно особого режима 

предварительного расследования в условиях военного, чрезвычайного 

положения и в районе проведения антитеррористической операции)»; 

- законопроект №2035 от 05.02.2015 «О внесении изменений в статью 15-1 

Закона Украины «О борьбе с терроризмом» (относительно превентивного 

задержания в районе проведения антитеррористической операции лиц, 

причастных к террористической деятельности). 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Евгений Бакулин 

106 округ, Северодонецк, часть Стаханова, часть Попаснянского района 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 0. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Юлий Иоффе 

112 округ, города Рубежное, Кировск, Брянка, часть города Первомайска, часть 

Попаснянского района 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 0. 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Депутаты, избранные по партийным спискам 
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Наталья Королевская 

г. Ровеньки 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 3: 

- выступление с места 04.02.2015 по Проекту Постановления о Заявлении 

Верховной Рады Украины «Об обеспечении мира и стабильности на Востоке 

Украины». 

- выступление с трибуны 19.05.2015 по Проекту Закона о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

обеспечения реализации конституционных прав внутренне перемещенных 

лиц. 

- выступление с места 20.05.2015 по Проекту Постановления об изменении и 

установлении границ Артемовского района Донецкой области. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 1: 

- запрос №11/10-1078 от 24.04.2015 Кабинету Министров Украины и 

Арсению Яценюку «О принятии мер по восстановлению прав и основных 

социальных гарантий шахтеров, в том числе по погашению задолженности 

по заработной плате».  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 1: 

- законопроект №1813 от 22.01.2015 «О некоторых вопросах восстановления 

жилья населения, поврежденного (разрушенного) в результате проведения 

антитеррористической операции»; 

- законопроект №2065 от 06.02.2015 «Об обеспечении своевременных выплат 

пенсий и государственной социальной помощи лицам, которые остались 

проживать на отдельных территориях в районе проведения 

антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях»; 

- законопроект №2087 от 10.02.2015 «О проведении парламентских 

слушаний на тему: «О государственной политике по социальной защите 

внутренне перемещенных лиц» (в апреле 2015 года)»; 

- законопроект №2163 от 17.02.2015 «О выполнении резолюции 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2028 (2015) «Гуманитарная 

ситуация в отношении украинских беженцев и перемещенных лиц»; 

- законопроект №2522 от 02.04.2015 «О моратории на закрытие шахт, 

которые не выработали свои ресурсы» 

- законопроект №2728 24.04.2015 «О неотложных мерах по преодолению 

критического положения в угольной промышленности и восстановления 

надлежащей социальной защиты шахтеров» 
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- законопроект №2746 28.04.2015 об обращении в Кабинет Министров 

Украины с требованием «Об отмене Постановления Кабинета Министров 

Украины от 4 марта 2015 № 79 «Некоторые вопросы оформления и выдачи 

справки о постановке на учет лица, перемещается с временно 

оккупированной территории Украины или района проведения 

антитеррористической операции». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 2. 

- законопроект №1496 «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Украины относительно усиления социальной защиты внутренне 

перемещенных лиц». 

- законопроект «2166 «О внесении изменений в некоторые законы Украины 

относительно усиления гарантии соблюдения прав и свобод внутренне 

перемещенных лиц». 

 

Юрий Бойко 

г. Рубежное 

Член депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 1: 

- выступление с трибуны 04.02.2015 по Проекту Постановления о Заявлении 

Верховной Рады Украины «Об обеспечении мира и стабильности на Востоке 

Украины». 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 1: 

- законопроект №1847 от 27.01.2015 «О Заявлении Верховной Рады Украины 

«Об обеспечении мира и стабильности на Востоке Украины». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 

 

Артем Витко 

г. Северодонецк 

Член депутатской фракции Радикальной партии 

Количество выступлений в Раде по проблемам Донбасса – 0. 

Количество депутатских запросов по проблемам Донбасса – 0.  

Подано законопроектов по проблемам Донбасса – 1: 

- законопроект №2018 от 04.06.2015 «О внесении изменений в некоторые 

законы Украины по обеспечению детей участников антитеррористической 

операции бесплатным детским питанием». 

Предложено поправок по проблемам Донбасса – 0. 
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Мониторинг государственных СМИ 

 

Во время исследования проанализирован 761 материал со словами-маркерами 

«переселенец», «беженец», «ВПЛ» в разных конфигурациях: 320 новостей и статей 

«Голоса Украины», 187 новостей и статей «Урядового Кур’єра» и 254 сюжета 

телеканала УТ-1. Из них переселенцев Донбасса касалось 549 материалов: 

1. Контекстное упоминание – 160 материалов (29%). 

2. Обустройство и адаптация на новом месте, взаимопомощь, работа общественных 

организаций – 135 материалов (24,5%). 

3. Гуманитарная помощь и помощь международных организаций – 74 материала 

(13,5%). 

4. Публичные заявления и решения власти (в т.ч. PR-заявления отдельных 

представителей власти – чиновников, депутатов), контакты переселенцев с властью 

– 73 материала (13%). 

5. Официальная статистика (перемещения, выплаты) – 60 материалов (11%). 

6. Полезная информация – 47 материалов (9%). 
 

  Полезная 

справочная 

информаци

я 

Новостные материалы Контекстное 

упоминание 

Официальная 

статистика 

(перемещения, 

выплаты и 

т.п.) 

Обустройство 

и адаптация 

на новом 

месте, 

взаимопомощь

, работа 

общественных 

организаций 

Гуманитарн

ая помощь, 

помощь 

международ

ных 

организаций 

Публичные 

заявления и 

решения 

власти, 

контакты 

переселенцев с 

властью 

Голос 

Украины 

17 23 71 38 32 72 

Урядовий 

Кур’єр 

25 18 29 23 24 48 

УТ-1 5 19 35 13 17 40 

ВСЕГО 47 60 135 74 73 160 

 

 

Выводы: 

1. Наиболее популярно упоминание переселенцев в контексте других тем, 

которые не соотносятся с их жизнью (евроинтеграционная политика 

Украины, тематика бойцов АТО, события на линии соприкосновения и др.). 

2. Значительное внимание уделяется освещению в государственных СМИ 

отдельных историй переселенцев, проблем их адаптации на новом месте, их 

самоорганизации, поддержке со стороны общественных и волонтерских 

организаций (24,5%). 

3. Достаточно полно государственными СМИ освещаются случаи 

международной и межгосударственной поддержки, оказываемой 

переселенцам (13,5%). 
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4. Среди материалов, отнесенных к публичным заявлениям и решениям власти 

(13% всех материалов), нет упоминаний народных депутатов-выходцев из 

Донецкой и Луганской областей. Это говорит об отсутствии с их стороны 

системной работы со своими избирателями через доступные инструменты 

государственных СМИ.  

5. Как государственная пресса, так и государственное телевидение не уделяют 

достаточного внимания предоставлению полезной справочной информации 

для переселенцев Донбасса (из 549 всех материалов - только 47, то есть 9%). 

Этот сегмент включает периодические разъяснения юристами и 

общественниками норм законодательства, информацию об открытии центров 

и действии международных программ поддержки (как факт, без контактных 

данных). 

 

 

 

Международные документы, касающиеся переселенцев 

Определение понятия «Внутренне перемещенные лица» согласно 

документам ООН (руководящие принципы ООН по вопросу о перемещении 

лиц внутри страны).  

Внутренне перемещённые лица (лица, перемещённые внутри страны; 

ЛПВС) - лица, вынужденные внезапно бежать из своих домов в больших 

количествах в результате вооруженного конфликта, внутренней розни, 

систематических нарушений прав человека либо стихийных бедствий и 

находящиеся на территории собственной страны. 

Фактически, внутренне перемещённые лица, это лица, подпадающие под 

определение вынужденные переселенцы, но которые, покинув место своего 

постоянного проживания, остаются в стране своей гражданской принадлежности и 

могут пользоваться её защитой. 

 

Международные документы по ВПЛ:  

 

1. Мандат Специального докладчика по вопросу о правах человека 

внутренне перемещенных лиц: Резолюция, принятая Советом по правам 

человека.  

2. Доклад представителя Генерального секретаря по вопросу о правах 

человека внутренне перемещенных лиц г-на Вальтера Келина, 11 февраля 

2009 года.  

3. Доклад Представителя генерального секретаря по вопросу о правах 

человека внутренне перемещенных лиц г-на Вальтера Келина, 3 января 

2007 года.  

4. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Положение внутренне 

перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии, Грузия».  
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5. Примечание относительно мандата Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев и его управления, 1 октября 2013 года.  

6. Работа с лицами преклонного возраста в условиях перемещения, 2013 год.  

7. Работа с мужчинами и мальчиками, постардавшими от сексуального и 

гендерного насилия в условиях принудительного перемещения, 1 июля 

2012 года.  

8. Работа с лицами ограниченными физическими возможностями в 

условиях перемещения, 2011 год.  

9. Работа с лесбиянсками, геями и бисексуалами, трансгендерными и 

интерсексуальными лицами в условиях принудительного перемещения, 

2011 год.  

10. Работа с национальными или этическими, религиозными и языковыми 

меньшинствами, коренными народами в условиях принудительного 

перемещения, 2011 год.  

11.  Записка Генерального секретаря ООН «Защита внутренне 

перемещенных лиц и оказанием им помощи».  

12.  Десятикомпонентный план в действии «Защита беженцев и смешанная 

миграция».  


