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ВСТУП 

 

Гарантування захисту прав та свобод громадян у державі та за її межами за 

будь-яких внутрішньополітичних, соціально-економічних та інших обставин є 

головним обов’язком кожної держави. На жаль, за останні два роки в Україні 

відбулися події, які істотно вплинули на гарантування та забезпечення 

конституційних прав значної частини населення України, що сталися внаслідок 

неприхованої агресії Російської Федерації щодо анексії Автономної Республіки 

Крим та розв’язання збройного конфлікту на Сході України за участю 

регулярних військ агресора. В той же час, регулярність військових операцій, які 

відбуваються в Республіці Ірак призводять також до значної дестабілізації 

політичної, соціально-економічної обстановки в країні, що негативно впливає на 

забезпечення прав та свобод громадян Іраку.  

Одним з головних прав і свобод громадянина в будь-якій цивілізованій 

країні є право на вільний вибір місця проживання та пересування, забезпечення 

якого в умовах проведення військових операцій вкрай важко, що спричиняє 

виникнення такого масового явища як вимушене внутрішнє переміщення 

населення. Так, згідно даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб, в Україні станом на 21 квітня 2016 року обліковано 1 млн. 780 

тис внутрішньо переміщених осіб, з них майже 1 млн. 100 тис – жінки, 700 тисяч 

– чоловіки1. Таким чином, частка зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в 

країні складає близько 4% від загальної кількості населення країни. Водночас, 

відповідно до даних Міжнародного центру моніторингу станом на 1 січня 2016 

року Україна знаходиться на 8 місці за кількістю внутрішньо переміщених осіб, 

водночас в Іраці кількість внутрішньо переміщених осіб майже в два рази більше 

3 290 310 (і відповідно займає третє місце за кількістю внутрішньо переміщених 

осіб, перше та друге місця посідають Сирія (6 600 000 осіб) та Колумбія (6 

270 436 осіб) відповідно)2.  

                                                 
1. https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/za-rik-kilkist-vymushenykh-pereselentsiv-zbilshylasia-na-pivmiliona   
2. International Diplacement Monitoring Center. Latest IDP numbersbycountry.[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.internal-displacement.org/database   
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Слід відзначити, що для України такі масові вимушені переміщення осіб 

стали неочікуваними. Уряд країни фактично був не готовий до урегулювання 

питань, що стосуються всебічного забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб. Разом з тим, за два роки в Україні було створено нормативно-

правову базу щодо соціального захисту внутрішньо переміщення осіб, і сьогодні 

дана категорія осіб отримує соціальні виплати, тимчасове житло, робочі місця. 

Однак, ця діяльність є дуже складною і забюрократизованою, що, нажаль, 

ускладнює можливість реалізовувати внутрішньо переміщеним особам свої 

права та свободи в повні мірі, діюча нормативно-правова база є суперечливою та 

недосконалою, відсутні компетентні суб’єкти публічної адміністрації, що 

уповноважені вирішувати питання забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб, не наладжений механізм залучення міжнародної допомоги 

даній категорії осіб.  

Разом з тим, в Іраку при величезній кількості внутрішньо переміщених 

осіб майже відсутній механізм адміністративно-правового забезпечення їх прав і 

свобод, саме тому, досвід України є дуже необхідним та своєчасним для 

створення єдиної правової системи регулювання прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб в Іраку. 

Саме тому, практична площина даної діяльності вимагає розроблення 

теоретичних засад дослідження генезису внутрішніх переміщень населення; 

визначенні поняття та підстав внутрішніх переміщень населення; з’ясуванні 

специфіки внутрішніх переміщень населення в умовах проведення військових 

операцій; розкритті повноважень і компетенції публічної адміністрації як 

суб’єкту адміністративно-правового регулювання внутрішніх переміщень 

населення в умовах проведення військових операцій в Україні та Іраці; 

визначенні сутності прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; удосконаленні 

нормативно-правового забезпечення даної категорії осіб; залученні міжнародних 

організацій до урегулювання питань внутрішньо переміщення населення та ін. 

У процесі дослідження використано праці таких науковців у сфері 

адміністративного права та процесу: В. Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва, 

О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, 
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Ш. Н. Гаджиєвої, З. С. Гладуна, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, 

Л. В. Коваля, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, 

В. І. Курила, А.М. Куцої, Д. М. Лук’янця, Р. С. Мельник, О. І. Миколенка, Н.М. 

Мироненко, В.І. Олефіра, О. Л. Соколенко, С. В. Тихомирова, В.Г. Чорної, О. М. 

Якуби та ін. 

Значний вплив на дане дослідження мали теоретичні праці вчених у сфері 

міграції, а саме: І.К. Василенка, І. О. Гарної, О.О. Купеця, О. А. Малиновської, 

В.В. Оникиєнка, В.А. Поповкіна, Ю.І. Римаренка, М.Д. Романюка, Н.П. Тиндик, 

С.Б. Чехович та ін.  

Водночас сьогодні адміністративно-правовому регулюванню внутрішніх 

переміщень населення в умовах проведення військових операцій (на прикладі 

України та Іраку) не приділено уваги в монографічних дослідженнях, у наявних 

наукових працях ці питання досліджено лише фрагментарно. У науці 

адміністративного права комплексний аналіз внутрішнього переміщення 

населення залишився поза увагою. 

Таким чином, недостатня розробленість на теоретичному рівні цієї 

проблематики, наявність правових прогалин, а також необхідність проведення 

комплексного правового дослідження зумовили вибір теми дисертаційної 

роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Указів Президента України «Про 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 р.» № 1393-р. 

від 25 серпня 2015 р. та «Про Концепцію державної міграційної політики» 

№622/2011 від 30 травня 2011 р. Тема дисертації відповідає Пріоритетним 

напрямам розвитку правової науки в Україні на 2011–2015 рр., затвердженим 

постановою Загальних зборів НАПрН України від 24 вересня 2010 р. 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 22 квітня 2016 р., протокол № 2. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у тому, щоб на 

основі досягнень науки адміністративного права та норм чинного законодавства 

України та Іраку здійснити аналіз адміністративно-правового регулювання 
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внутрішніх переміщень населення в умовах проведення військових операцій (на 

прикладі України та Іраку), а також сформулювати відповідні пропозиції щодо 

вдосконалення вітчизняного законодавства та практики його застосування у 

зазначеній сфері. 

Мета дослідження зумовила вирішення таких задач: 

- вивчити генезис внутрішніх переміщень населення та їх адміністративно-

правове регулювання; 

- з’ясувати зміст поняття та підстави внутрішніх переміщень населення; 

- визначити специфіку внутрішніх переміщень населення в умовах 

проведення військових операцій; 

- з’ясувати особливості нормативно-правового регулювання внутрішніх 

переміщень населення в умовах проведення військових операцій в Україні та 

Іраці; 

- розкрити повноваження та компетенцію публічної адміністрації як 

суб’єкта адміністративно-правового регулювання внутрішніх переміщень 

населення в умовах проведення військових операцій в Україні та Іраці; 

- виокремити систему прав та обов’язків внутрішньо переміщених осіб в 

умовах проведення військових операцій в Україні та Іраці; 

- з’ясувати роль та види міжнародної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам в Україні та Іраці; 

- визначити особливості взаємодії публічної адміністрації з міжнародними 

громадськими організаціями з надання допомоги внутрішньо переміщеним 

особам в Україні та Іраці; 

- розробити конкретні пропозиції з удосконалення законодавства та 

практичні рекомендації щодо правового регулювання внутрішніх переміщень 

населення в умовах проведення військових операцій в Україні та Іраку. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

внутрішнім переміщенням населення в умовах проведення військових операцій. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

внутрішніх переміщень населення в умовах проведення військових операцій (на 

прикладі України та Іраку). 
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Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування обумовлюється 

системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх 

соціального змісту та юридичної форми. 

За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат 

із досліджуваної теми, зокрема визначено сутність термінів «переселенець», 

«внутрішньо переміщена особа», «переміщенець», «права внутрішньо 

переміщених осіб в умовах проведення військових операцій», «свободи 

внутрішньо переміщених осіб в умовах проведення військових операцій», 

«міжнародна допомога внутрішньо переміщеним особам» (підрозділ 1.2, 2.3, 3.1, 

3.2). Системно-структурний, структурно-функціональний методи застосовані під 

час характеристики системи нормативно-правових актів, що регулюють питання 

внутрішніх переміщень населення в умовах проведення військових операцій в 

Україні та Іраці, розкритті повноважень та компетенції публічної адміністрації 

як суб’єкту адміністративно-правового регулювання внутрішніх переміщень 

населення в умовах проведення військових операцій в Україні та Іраці, а також 

під час розкриття їхньої взаємодії з міжнародними організаціями (підрозділи 2.1, 

2.2, 3.2). Порівняльно-правовий метод дав змогу дослідити правову основу 

правового регулювання внутрішніх переміщень населення в умовах проведення 

військових операцій в Україні та Іраці (розділи 2, 3). За допомогою 

соціологічного, статистичного методів і методу документального аналізу 

визначено недоліки правового регулювання внутрішніх переміщень населення в 

умовах проведення військових операцій в Україні та Іраці, а також чисельність 

та склад внутрішньо переміщених осіб як в Україні, так і в Іраку (підрозділи 1.2, 

розділи 2, 3), здійснено анкетування громадян України щодо проблем 

внутрішньо переміщених осіб (500 осіб, в тому числі 150 громадян Іраку).  

Нормативну основу роботи склали Конституція України, закони України, 

акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відомчі 

нормативно-правові акти‚ що регулюють питання внутрішніх переміщень 

населення. 
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Емпіричну базу дослідження становлять: а) статистичні дані Міністерства 

соціальної політики України, Державної міграційної служби України, 

Міжнародного центру моніторингу, Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб; б) результати соціологічного опитування (500 

осіб) щодо проблем внутрішньо переміщених осіб; в) довідкові видання та 

статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших в Україні комплексних досліджень, що присвячене 

теоретичним та практичним проблемам адміністративно-правового регулювання 

внутрішніх переміщень населення в умовах проведення військових операцій в 

Україні та Іраці. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

- запропоновано виокремити шість періодів розвитку внутрішнього 

переміщення осіб: «Період розподілу влад та територій» (до XVII ст.); 

«Завойовницький період» (з XVII до XVIII ст.); «Капіталістичний період (поч. 

ХІХ ст.); «Період військових катаклізмів (кін. ХІХ ст.); «Період економічних 

зрушень» (поч. ХХ ст.); «Сучасний період» (кін. ХХ ст. – по т.ч.); 

- доведено дуалістичність змісту поняття «внутрішньо переміщена особа» 

та запропоновано на законодавчому рівні здійснити чітке розмежування понять 

«внутрішньо переміщена особа» та «переселенець»; 

- здійснено розмежування понять «мігрант», «біженець», «внутрішньо 

переміщена особа» (яку запропоновано розділяти на поняття «переміщенець» та 

«переселенець»), виділено їх спільні та відмінні риси; 

- доведено необхідність прийняття Закону «Про правовий статус 

внутрішньо переміщених осіб в Республіці Ірак» (структура розроблена та 

викладена автором у дисертації); 

- сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін та доповнень до 

Законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб», «Про місцеві державні адміністрації»;  

удосконалено: 
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 теоретичні підходи щодо розуміння правових категорій: 

«суб’єктивні права внутрішньо переміщеної особи», «свободи внутрішньо 

переміщеної особи», «суб’єктивні обов’язки внутрішньо переміщеної особи», 

«міжнародна допомога внутрішньо переміщеним особам»;  

 наукові положення щодо розмежування понять «суб’єктивні права 

внутрішньо переміщених осіб» та «свободи внутрішньо переміщених осіб»; 

 засади оптимізації системи органів виконавчої влади, що приймають 

участь у формуванні та реалізації окремих векторів державної політики з питань 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; 

дістали подальшого розвитку: 

 пропозиції щодо співпраці публічних органів та міжнародних 

організацій щодо внутрішньо переміщених осіб, які сприятимуть підвищенню 

рівня взаємодії зазначених суб’єктів; 

 ознаки, особливості міжнародної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам в Україні та Іраці; 

 класифікація видів міжнародної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам в Україні та Іраці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у: 

 практичній діяльності – відділу організації соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб Управління організації соціального захисту 

постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій Міністерства соціальної 

політики України (акт впровадження від 24.06.2016 р. №1087/081/232-16); 

 правозастосовній, аналітичній та нормотворчій діяльності в 

частині питань, які стосуються загальних та спеціальних аспектів дотримання 

прав людей з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб Відділом 

забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав людей з 

інвалідністю Адміністрації Президента України (акт впровадження від 

27.05.2016 р. №36-01/281); 

 міжнародній діяльності стосовно імплементації досвіду України 

щодо адміністративно-правового регулювання забезпечення прав і свобод 
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внутрішньо переміщених осіб в Республіці Ірак (акт впровадження Iraqi Red 

Crescent Society Arbil Branch від 31.08.2016 р. №476);  

 навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичних 

матеріалів в Інституті політології та права Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова (акт впровадження Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова від 03.06.2016 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 6 науково-практичних 

конференціях: «Сучасні технології управління підприємством та можливості 

використання інформаційних систем : стан, проблеми, перспективи» (м. Одеса, 

30-31 березня 2012 р.); «69-та звітна конференція, присвячена 148-й річниці 

створення Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова» (м. Одеса, 

26 квітня 2013 р.); «Державне регулювання суспільних відносин : розвиток 

законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ, 12-13 вересня 2014 р.); 

«Сучасне правотворення : питання теорії та практики» (м. Київ, 3-4 червня 

2016 р.); «Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної 

адміністрації» (м. Київ, 16 червня 2016 р.); «Державне регулювання суспільних 

відносин : розвиток законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ, 8-9 

липня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 

наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі 1 наукова стаття – в зарубіжному науковому виданні, а 

також у 6 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ВНУТРІШНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ 

ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ – ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Генезис внутрішніх переміщень населення та їх адміністративно-

правове регулювання 

 

Україна на протязі всього свого існування, в різні історичні проміжки часу 

відзначалася значним переміщенням людей як по її території, так і за її межі. 

Внутрішнє переміщення населення є одним з етнодемогеографічних процесів, 

вплив якого може мати різноманітні наслідки. На сучасному етапі 

державотворення важливе значення для України мають внутрішні міграції 

населення, тобто міграції, що відбуваються між її регіонами, областями, 

населеними пунктами. За їх рахунок значно зросло і продовжує зростати 

населення міст України, що поновлюється вихідцями з села, при цьому, ріст 

населення в селах відбувається з протилежною динамікою. Адже, за рахунок 

зростання населення в містах, зменшується населення в сільській місцевості. Як 

правило, при внутрішньообласних міграціях населення осідає, в першу чергу, в 

найбільших містах та обласних центрах. На сьогоднішній день, найвища 

інтенсивність постійних внутрішньо переміщених осіб припадає на 

внсокоіндустріальні області Київська, Львівська, Харківська, Дніпропетровська, 

Запорізька та до недавнього часу Донецька та Луганська області та Автономна 

Республіка Крим. 

Внутрішнє переміщення як явище та процес присутнє фактично у всіх 

країнах світу, але різниться за принципами пересування, причинами, цілями 

тощо. В Україні внутрішнє переміщення населення здійснюється досить активно. 

Люди переїжджають, здебільшого, з сіл до міста, з меншого міста до більшого, з 

одного регіону в інший, як правило, в пошуках роботи, заробітку, з інших 

причин, зокрема, пов’язаних з професією чи життєвими обставинами. Подібна 

ситуація наявна і в Республіці Ірак, однак, чинники які спонукають людей 
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ставати внутрішньо переміщенцями відрізняються. В даному випадку маємо на 

увазі наявні активні військові конфлікти та насильство. 

Як слушно, на нашу думку, відзначає Т.Н. Тиндик «не менш 

конфліктогенною (мається на увазі в порівнянні з зовнішньою міграцією) є й 

внутрішня міграція, адже вона також може призвести до криз, навіть у тих 

випадках, коли частково регулюється. Внутрішня міграція спостерігається 

всюди, вона провокує конфлікти у багатьох регіонах як промислово розвинутих 

країн, так і тих, що розвиваються. Такий процес значною мірою невідворотний. 

Мігранти оцінюють відмову від своєї спеціальності і трудових навиків, 

порушення неформальних відносин, що пов’язують багатьох людей, як надто 

високу ціну за переміщення. Хоча у більшості випадків внутрішня міграція є 

наслідком економічного розвитку, урбанізації, зниження рівня бідності, однак 

нерідко її можна пов’язати, і небезпідставно, з втратами і стражданням для тих, 

хто переселяється [36, с.23]. На нашу думку, наведений автором перелік підстав 

внутрішньої міграції може бути доповнений такими чинниками як насильство та 

військові конфлікти. 

В даному випадку, вважаємо, що говорити про позитивні чи негативні 

наслідки та підстави внутрішнього переміщення населення можна враховуючи 

різні причини такого переміщення. Так, наприклад, якщо це внутрішнє 

переміщення пов’язане з необхідністю просування по службі чи отриманням 

більш високого соціального статусу, то зміна місця проживання має позитивний 

характер та здебільшого здійснюється з волі самого суб’єкта. Водночас, якщо 

говорити про збіг складних життєвих обставин, наприклад, військові дії на 

території постійного місця проживання чи ведення антитерористичної операції, 

то наразі мова йде про примус та необхідність зміни місця проживання, тобто 

можемо говори про добровільність та примусовість (необхідний крок) 

внутрішнього переміщення населення. 

На даному етапі дисертаційного дослідження ми намагатимемося розкрити 

генезис внутрішнього переміщення населення, виокремити в залежності від 

певного історичного етапу, а відповідно, залежно від певних обставин історичні 

періоди становлення та розвитку внутрішнього переміщення осіб, що, 
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безумовно, сприятиме всесторонньому вивченню всіх складових 

адміністративно-правового регулювання внутрішніх переміщень населення в 

умовах проведення військових операцій. 

Якщо взяти за основу типологічні відмінності територіальної організації 

етнонаціональної сфери України та враховуючи загальні кількісні 

співвідношення етнонаціональних спільнот та історичні етногеографічні 

передумови, що склалися можна сказати, що Україна залежно від її типу за 

особливостями етнонаціональної структури населення є переважно 

моноетнічною державою, де понад 80,0% території – ареал розселення одного 

етносу за наявності порівняно невеликих ареалів компактного розселення 

етнічних меншин та малих корінних народів. Частка державоформуючого етносу 

в абсолютній кількості населення – понад 65,0%, а розселення етнічних меншин 

має переважно малокомпактний та дисперсно-змішаний характер [1, с.39]. 

Корені зародження процесу внутрішнього переміщення населення, на 

нашу думку, починаються з першим суспільним поділом праці – виділенням 

скотарських племен – пов’язані значні переміщення. З розвитком землеробства 

населення переходить до осілості, виникає село. Відділення ремесла від 

землеробства обумовило появу міст і наступне переміщення в них [2, с. 232]. 

Процес переміщення практично має перманентний характер. Проте 

середина I тисячоліття – це особлива епоха в історії Євразії, коли під тиском 

кочовиків почали рухатися цілі племена і народи. Вона відома під назвою 

«Великого переселення», яке мало величезний вплив на формування населення 

Європи і Азії. Це явище зумовило, зокрема падіння Римської імперії (410 рік), з 

чим погоджується один з найвідоміших істориків і теоретиків історичної науки 

Арнольд Тойнбі [3, с. 27].  

Водночас, на території ісламської держави в даний період часу після 

смерті пророка Мухаммеда почалося гостре суперництво за престол халіфа. 

Після того як в 661 влада над Арабським халіфатом захопила династія Омейядів, 

що перенесла свою столицю з Медіни в Дамаск, в ісламі настав період тривалого 

розколу. Жителі Іраку як послідовники Алі (двоюрідного брата і зятя пророка 

Мухаммеда), який був халіфом нетривалий час (з 656 до 661, до перемоги 
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Омейядів), сповідували шиїзм. З приходом до влади Омейядів у країні став 

насаджуватися суннизм. Протиборство між шиїтами і Омейядами стало 

найважливішим чинником поразки, яке Омейяди понесли від Аббасидів в 750. 

При Аббасидах Багдад став осередком влади і столицею Арабського халіфату, 

який простягався від Марокко до Північної Індії. Розгорнувся в місті 

будівництво пов’язане з періодом правління халіфа Аль-Мансура (754-775). До 

кінця 9 ст. правителі Багдада втратили панування над іншим ісламським світом. 

Особливого розвитку внутрішні переміщення набули за часів Київської 

Русі. Війни, які відбувалися вимагали значних коштів, що змусило збільшити 

прямі й непрямі податки. Щоб забезпечити збирання податків, Петро І наказав 

селянам не залишати осель без письмового дозволу свого власника, а для 

пересування у межах країни запровадив паспорти – звичай, який став російською 

традицією. Перші паспорти в Росії почали з’являтися у вигляді «проїзних 

грамот». Унаслідок уведених імператором Петром I рекрутської повинності та 

подушного податку Указом від 30 жовтня 1719 року запроваджено як загальне 

правило «проїзні грамоти». Особи, які не мали такої грамоти, визнавалися за 

«недобрих людей» або навіть «прямих злодіїв». З тих пір стали говорити, що 

«росіянин складається з душі, тіла і паспорта» [4, с. 63].  

У часи Київської Русі мігрували переважно ремісники, купці та воїни, то 

вже після її розпаду посилились як внутрішні, так і зовнішні міграції. Вони були 

зумовлені як політичними (втікачі від татаро-монгольської навали, бранці), так і 

соціально-економічними (переселення ремісників та будівничих на землі 

Московії) причинами [25]. 

В період Київської Русі внутрішні переміщення населення 

характеризувалися тим, що селянам заборонялося залишати оселі без письмового 

дозволу свого власника, а для пересування у межах країни запровадили 

паспорти; для можливості внутрішнього переміщення запроваджено як загальне 

правило «проїзні грамоти»; переважна більшість суб’єктів внутрішньої міграції 

були ремісники, купці та воїни. 

Таким чином, даний проміжок часу в історії внутрішнього переміщення 

населення можемо назвати «періодом розподілу влад та територій» (до XVII 
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ст.). В даний період часу в Республіці Ірак відбувалося хаотичне внутрішнє 

переміщення осіб, причиною якого стали релігійні протиріччя між громадянами; 

відчутність чіткого розподілу влади всередині країни між її лідерами. В той же 

час, для України було характерно заборона залишати оселі без письмового 

дозволу свого власника, а для можливості внутрішнього переміщення 

запроваджено як загальне правило «проїзні грамоти». 

Особливо вони посилились у XVII-XVIII ст., коли українських козаків та 

селян примусово вивозили у північні регіони Росії для розбудови міст, 

військових та господарських об’єктів. На кістках українських людей стоїть 

північна пальміра – місто Санкт-Петербург, яке будувалося ними та багато 

інших будов [25]. 

Невизначеність приналежності відповідних територій продовжувалася і 

далі. Перебування України у складі різних імперій (Російської, Австро-

Угорської, Османської), Польщі зумовило в різні часи міграцію населення з 

України у різні кінці цих імперій. Українське населення було джерелом дешевої 

робочої сили і складником війська цих імперій. Це вплинуло на основні напрями 

міграційних потоків населення з різних частин України [25]. При цьому, постійні 

захопницькі дії по відношенню до українського населення супроводжувалося 

фізичним знищенням населення або захопленням їх у полон. 

Водночас, слід зазначити, що в середині XIII століття Ірак піддався 

вторгненню татаро-монгол, а в 1401 році цю країну завоювали війська 

Тамерлана. У XVI столітті велика частина території сучасного Іраку увійшла до 

складу Османської імперії, що сприяло активізації внутрішнього переміщення 

населення з однієї території імперії до іншої як в пошуках роботи, так і у складі 

війська. Даний проміжок часу характеризувався веденням дискримінаційної 

політики, що не могло не викликати незадоволення практично усіх прошарків 

населення Іраку, це невдоволення полягало у численних антисефевидських 

повстаннях. Перші повстання почалися в районах, населених курдами, правителі 

яких мали до сефевидів значну автономію. У 1514 р. деякі курдські князівства 

перейшли під заступництво Османської султана, зберігши у свій автономний 

статус. У 1515 р. почалося велике повстання на Верхній Месопотамії, яке 
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очолювали представники знатних курдських пологів. Особливість даного 

повстання в тому, що в широку участь в ньому прийняли ассирийці-християни. 

Повстанці звільнили від кизилбашей багато міст, проте було нерівні і повстанці 

двічі звернулися до султана Селиму I з проханням в заступництві з приводу чого 

отримали позитивну відповідь. Після перемоги повстанців весь Північний Ірак 

виявився під владою Османів. В той же час, у центральних і південних областях 

Іраку, що ще залишалися під владою сефевидов, постійно відбувалися 

антииранскі виступи.  

Наприкінці XVІІІ ст. слободи однодворців від колишньої Української лінії 

поступово перемістились на південь, утворивши нові населені пункти. Цікаво, 

що серед мігрувавших на південь було багато росіян, українців і білорусів, які 

прибули з Польщі. Справа в тому, що в стані „особисто вільних” поселенців 

могли бути лише ті селяни, які були „вихідцями з-за кордону”. Тому деякі 

починали свій шлях до вільних земель із втечі до Польщі. Пробувши там певний 

час у маєтках польських панів, вони поверталися в Російську імперію. 

Наприклад, таким чином через Подолію потрапили в село Знам’янку Тавричної 

губернії селяни Мединського повіту Калузького намісництва [7, с.21]. 

Наприкінці 80-х рр. XVІІІ ст. з’являються перші російські й українські села 

в Криму. Відомо також, що царський уряд висилав учасників селянських 

повстань у неосвоєні південні райони.  

У хліборобській колонізації Слобожанщини російські кріпаки грали 

помітну роль: вони заснували ряд населених пунктів на її території. Різночинці, 

офіцери, купці, які отримали значні земельні наділи в Південній Україні, теж 

мали право оселяти на своїх землях кріпосних селян. 

Для захисту заселених територій була збудована Українська лінія 

(споруджена у 1731-1742 рр.). Це була гігантська на ті часи фортифікаційна 

споруда, як і її продовження до Лугані – Бахмутська лінія. Цей ланцюг захисних 

споруд складався з ряду фортець, побудованих за одним планом, він проходив 

через слободи Петровську (Святого Петра), Тамбовську, Михайлівську, 

Слобідську, Олексіївську, Єфремівську, Праскову, Орловську, Івановську, 

Болевську, Св. Федора, Козловську, Лівенську, Василівку, Царичанку, Китай-
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містечко, Борисоглібську. Заселялися слободи здебільшого росіянами та 

українцями, причому, як і в інших районах, склад іммігрантів не був однорідним. 

В 1724 році для попередження ухилення від подушного податку 

встановлені правила про відлучку селян. З 1763 року паспорти отримали 

фіскальне значення як засіб збору паспортного мита (за річний паспорт 

необхідно було сплатити 1 крб. 45 коп.) [5, с. 28]. В той же час, слід відзначити, 

що у відповідності з генеральними принципами ісламу всі землі в завойованих 

Османської Туреччиною арабських країнах були формально оголошені 

власністю султана, обклавшись їх рентою-податком. Але фактично землею від 

імені султана розпоряджалися намісники і губернатори, від чого тягар податку 

сильно зростала. Так, приміром, доходи еміра, який вважався одним з 

найбагатших людей в Османській імперії, досягали в XVII ст. 900 тис. ліврів в 

рік, 340 тис. з яких йшли до скарбниці султана [6]. 

Таким чином, даний період внутрішніх переміщень, на нашу думку, слід 

назвати Завойовницьким періодом (період з XVII до XVIII ст.), який 

характеризувався зміною приналежності як України, так і Іраку до певної імперії 

(України до Російської, Австро-Угорської, Османської імперій; Іраку до 

Османської Імперії), що в свою чергу, відбувалося внаслідок постійних 

завойовницьких війн, при цьому, внутрішньо переміщені особи ставали, в 

кращому випадку, або дешевою робочою силою, або складовим елементом 

відповідного війська. 

Наступний період внутрішнього переміщення населення почався, на нашу 

думку, з початку ХІХ ст. Сутність внутрішнього переміщення населення 

полягала у відпливі населення з сіл до міст і значно більше у переселенні селян з 

перенаселеної північної України і Лісостепу до Степу і на Кубань. Внутрішні 

міграції полягали у припливі населення до міст (міське населення 1926 

становило 19,8 % всього населення, 1940 - 33,6 %) і Донецького басейну. 

З розвитком капіталістичних відносин в Україні розпочинається значний 

ріст торгово-промислових центрів, який призводить до нових міграційних 

процесів. Розвиток капіталістичних відношень на Україні в другій половині XІX 
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ст. викликав значний приплив російського населення. Все більш етнічно 

змішаним стає склад населення міст. 

У цей же час значно змінюється ситуація на селі, зростає кількість 

слов’янських переселенців: чехів і словаків зі східної України. Словаків в 

Україні біля 10 тисяч чоловік, жили вони в основному в містах Закарпаття, 

здебільшого в Ужгороді. На кордоні зі Словаччиною є декілька змішаних 

українсько-словацьких сіл, в яких чисельно переважають українці. Біля 200 

словаків жило в селищі Кірове під Мукачевом [7, с.92]. 

Міграції населення значно посилилися у XIX ст., особливо після знищення 

панщини в Австро-Угорщині (1848 р.) та кріпосного права в Росії (1861 р.). До 

цього часу, за даними відомого етнографа В. Кубійовича, за межами української 

етнічної території проживало понад 1 млн. українців. Інтенсивний або масовий 

міграційний рух людей із Наддніпрянщини та західноукраїнських земель був 

характерним для кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Велика кількість незаможних селян із східної частини України їдуть в 

пошуках вільних земель – спочатку на Північний Кавказ, Поволжя і Урал, а 

пізніше – в Сибір, Казахстан, Далекий Схід. Вони селяться у тих районах Росії, в 

яких є подібні умови для життя та сільськогосподарського виробництва, як на 

їхній батьківщині. 

Про інтенсивність еміграції з цієї частини України свідчать такі показники: 

у кінці ХІХ ст. виїжджало щорічно понад 40 тис. осіб, а вже на початку ХХ ст. – 

понад 200 тис. осіб. Найбільше емігрантів було із Лівобережжя, значно менше – з 

центральних та південних регіонів, в яких сільськогосподарське виробництво 

велося на капіталістичних засадах (товарне зернове господарство і 

буряківництво). 

У Придніпров’я і Донбас, де розвивалась гірничодобувна і вугільна 

промисловість, а також у Причорномор’я приїжджали на заробітки люди із Росії, 

вони назавжди тут приживались, але їх кількість ніхто не обраховував. 

В кінці ХІХ ст. внаслідок аграрного перенаселення, що зумовлювало 

безземелля селян, важке соціальне становище, посилюється міграція населення із 

західноукраїнських земель спочатку у країни південної та західної Європи, а 
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потім – в Америку. Хвиля цієї міграції спочатку захопила Закарпаття, 

Галичину, а потім і Буковину, Волинь та ін., вона була така сильна, що привела 

до зменшення українців в Австро-Угорщині на 800 тис. осіб (12.5% від всіх 

українців краю). На початку ХХ ст. тільки до США емігрувало 350 тис. осіб, 

Канади – понад 100 тис. осіб, Південної Америки – понад 30 тис. осіб. 

Така масова еміграція населення із території всієї частини України 

вплинула значною мірою на природний приріст населення не тільки у роки цієї 

міграції, але й у подальшому майбутньому (бо виїхали переважно молоді люди, 

здатні до відтворення). Хоча місця вибулих українців нерідко займали поляки, 

що переселялися на «східні креси», їх кількість не була такою великою, як 

вибулих українців і не могла їх перекрити, але така імміграція посилила 

польський елемент у етнічному складі населення. 

В той же час, відповідно до угоди 1916 р., Ірак перестав бути турецьким і 

спочатку став володінням Англії. У 1920 р. Англія надала йому деяке 

самоврядування. У 1921 р. Ірак був перетворений в монархію на чолі з 

Хашимітським (вигнаним французами з Сирії) еміром Фейсалом, влада якого 

була обмежена складеної англійцями конституцією. Конституція і монархія 

забезпечили позиції Англії в економіці Іраку (контроль за нафтою і зовнішньою 

торгівлею), а за договором 1930 Англія формально відмовилася від свого 

мандату на Ірак, що став незалежною державою, членом Ліги Націй [6]. Дані 

політичні події не могли позитивно не вплинути на економічний розвиток 

країни, що в свою чергу, сприяло зміцненню фінансової стабільності іракців. 

Отже, даний період цілком можна ознаменувати як капіталістичний 

період (поч. ХІХ ст.), який характеризувався аграрним перенаселенням та 

майновим розшарування селянства, урбанізацією та індустріалізацією України. В 

той же час, Ірак в даний проміжок часу отримав незалежність та економічний 

ріст. 

Після Першої світової війни та встановлення радянської влади на більшій 

частині України посилюються міграції населення з політичних мотивів. 

Виїжджають з УРСР політичні та військові діячі УНР, багато представників 

української науки та культури та ін. Із входженням УРСР до складу СРСР у ній 
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посилюються примусові міграції. Це, передусім, т. з. "куркулі" – заможні 

селяни, яких понад 1 млн. осіб було вивезено в процесі колективізації за межі 

України – на освоєння сибірських і північноросійських просторів. Туди само 

було заслано також багато українських інтелігентів, яких було звинувачено 

сталінським режимом у шкідництві, контрреволюційній діяльності, шпигунстві 

та ще всіляких неіснуючих гріхах (тільки за 1934-1937 рр. ув’язнено 465 тис. 

осіб). 

Після штучного голодомору (1932-1933 рр.) в Україну було переселено 

значну частину селян з Росії, передусім із Поволжя та Центрального Чорнозем’я, 

вони оселялись у вимерлих селах і займалися сільськогосподарським 

виробництвом. Їх кількість, звичайно, не могла замінити вимерлий український 

люд (таких понад 10 млн. осіб), але значно вплинула на етнічний склад 

населення центральних та південних регіонів України. 

Після входження західноукраїнських земель до складу УРСР (1939 р.) 

розпочались, а після Другої світової війни продовжились також репресії проти т. 

з. "куркулів" та патріотично настроєного населення західної частини України. 

Тільки у 1944-1952 рр. за межі держави було виселено з цих земель понад 1,5 

тисячі сімей "куркулів" та понад 180 тисяч осіб, які перебували в ОУН та УПА 

[8]. 

Слід відзначити, що в Іраку до 1958 р. існувала монархія, а існуючі уряди 

проводили проанглійську політику. У 1955 р. Ірак став членом Багдадського 

пакту. Існуючий в країні політичний режим і монархічна форма правління не 

користувалися підтримкою населення. 14 листопада 1958 р. у Багдаді 

відбувається воєнний заколот, в результаті якого було повалено монархію. Ірак 

було проголошено республікою. 

Після встановлення нового політичного режиму почали здійснюватись 

економічні перетворення, аграрна реформа. Ірак вийшов з Багдадського пакту і 

встановив економічні зв’язки з СРСР. Але вже починаючи з кінця 1959 р., 

іракський уряд проводить політику на згортання економічних перетворень. 

Даний історичний період внутрішніх переміщень населення, вважаємо, 

можна ознаменувати як період військових катаклізмів (кін. ХІХ ст.), який 
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характеризується посиленням міграції населення з політичних мотивів; 

здійснення репресій проти т. з. «куркулів» та патріотично настроєного 

населення. В той же час, в Іраку відбувалися постійні заколоти осіб, які були 

незгодні з існуючим політичним режимом. 

Наступний період розвитку процесу внутрішнього переміщення населення 

характеризувався прийняттям та дією широкого кола правових актів, які в тій чи 

іншій мірі носили обмежувальний характер права вільного переміщення осіб. 

Так, Декретом ВЦВК і РНК РРФСР «Про уведення трудових книжок в 

містах Москві та Петрограді» від 25 червня 1919 року для громадян РРФСР, 

починаючи з 16-річного віку, запроваджується обов’язкова видача трудових 

книжок, які свідчили про участь їх власника у виробничій діяльності і 

посвідчували особу в межах Росії [9]. Трудова книжка фактично були першим 

радянським паспортом; до неї в обов’язковому порядку вносилися відомості про 

прописку. При видачі трудової книжки старі паспорти та інші види свідоцтв 

відбиралися.  

Законом від 24 січня 1922 року всім громадянам Російської Федерації 

надавалося право вільної міграції всією територією РРФСР. Право вільного 

пересування і поселення було також підтверджено у ст. 5 Цивільного кодексу 

РРФСР. Декретом ВЦВК і РНК «Про посвідчення особи» від 20 липня 1923 року 

запроваджувалася легітимаційна система [10, с. 12]. Ст. 1 зазначеного Декрету 

забороняла вимагати від громадян РРФСР обов’язкового пред’явлення паспортів 

та інших видів на проживання, які перешкоджали їхньому праву пересуватися і 

оселятися на території РРФСР. Трудові книжки скасовувалися. Громадяни у разі 

необхідності могли отримати посвідчення особи, однак це було їх правом, а не 

обов’язком. Ніхто не міг примусити громадянина отримати це посвідчення. 

З 27 грудня 1932 року, коли Голова ЦВК СРСР М. Калінін, Голова РНК 

СРСР В. Молотов і Секретар ЦВК СРСР А. Єнукідзе підписали Постанову ЦВК 

та РНК СРСР «Про встановлення єдиної паспортної системи в Союзі РСР і 

обов’язкової прописки паспортів» [11], у Радянському Союзі почала діяти 

паспортна система, яка передбачала запровадження інституту прописки. Серед 

проголошених цією Постановою цілей було поліпшення системи реєстрації 
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жителів міст та очищення населених пунктів від осіб, не зайнятих суспільно-

корисною працею, зокрема від куркулів, злочинців та інших антисоціальних 

елементів. 31 грудня того ж року відповідну постанову прийняли ВУЦВК і РНК 

УСРР [12]. 

Всі громадяни Союзу РСР віком від 16 років, які постійно проживають у 

містах, робітничих селищах, працюють на транспорті, в радгоспах та на 

новобудовах, відповідно до зазначеної Постанови повинні були мати паспорт. У 

паспорті обов’язково зазначалося, зокрема, місце проживання та місце праці, 

проходження обов’язкової військової служби та перелік документів, на підставі 

яких видано паспорт.  

Селяни не входили до переліку власників паспортів. Таким чином, вони 

залишалися без паспортів; поїхати до міста і там проживати без паспорта вони не 

могли. Порушення цього правила мало наслідком штраф до 100 карбованців і 

видалення за розпорядженням органів міліції; повторне порушення каралося 

кримінальною відповідальністю. Такий стан обмеження свободи пересування 

закріплював рабський характер їх праці.  

Пункт 2 зазначеної Постанови запроваджував єдину паспортну систему на 

всій території Союзу РСР протягом 1933 року з обов’язковою пропискою. 

Паспортну систему почали вводити з Москви, Ленінграду, Харкова, 

Мінська, Ростова-на-Дону, Владивостоку і протягом 1933 року поширили на всю 

територію СРСР.  

Спочатку мова йшла про прописку власне паспортів. Підтвердженням 

цього є не лише назва зазначеної Постанови, а й інші акти, зокрема Постанова 

РНК СРСР «Про прописку паспортів колгоспників-відхідників, які наймаються 

на роботу на підприємства без договорів з госпорганами» від 19 вересня 1934 

року, пункт 21 Положення про паспорти, затвердженого Постановою Уряду 

СРСР у 1940 році, відповідно до якого «всі громадяни ... повинні прописати 

паспорт у 24 години за умови прибуття на нове місце проживання» [13].  

14 січня 1933 року Постановою РНК СРСР було затверджено «Інструкцію 

про видачу паспортів» [14], яка мала не тільки загальний розділ, а й таємний, де 

йшлося про те, кому забороняється видавати паспорт, кого не можна 
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прописувати у режимних місцевостях. Остання заборона стосувалася 

незайнятих суспільно-корисною працею, розкуркулених, утікачів із села, тих, хто 

часто змінював місце роботи, а також членів їхніх сімей. Режимними містами 

були, зокрема, Київ, Одеса, Севастополь, Дніпропетровськ, Москва, Харків, 

Мінськ. Сюди було віднесено багато інших великих міст, а також міста і села в 

межах стокілометрової прикордонної смуги на заході СРСР. Відмовляли у 

прописці і тоді, коли не було обов’язкової санітарної норми площі (у Москві – 4-

6 м2, у гуртожитках – 9 м2). 

У наступний період радянської доби система прописки нормативно 

розвивалася таким чином, аби пристосувати сферу пересування відповідно до 

державних інтересів, але у своїй основі вона зберігалася переважно у 

недоторканній формі з 1933 року аж до її зміни в 1974 році. Постановами РНК 

СРСР від 10 вересня 1940 року № 1667 та Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 

1953 року введені нові Положення про паспорти які розширяли територію, на 

яку поширюється паспортизація, за рахунок районних центрів та населених 

пунктів, де розташовувалися механізовані тракторні стани (МТС), та стосувалися 

здебільшого часових обмежень і вимог щодо відповідних записів [15, с. 16]. У 

необхідних випадках паспортна система доповнювалася змінами трудового 

законодавства.  

За порушення паспортного режиму існувала кримінальна відповідальність; 

відповідна ст. 192а Кримінального кодексу, прийнята 1 липня 1934 року, 

передбачала два роки позбавлення волі. Згодом, з прийняттям нових 

кримінальних кодексів у 1959-1962 рр. у різних республіках Радянського Союзу, 

міра покарання за порушення паспортного режиму змінюється; тепер воно 

карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами 

на той самий строк, або штрафом до 100 крб. При цьому необхідним стало не 

менш як триразове порушення паспортних правил (перший і другий раз воно 

каралося адміністративним штрафом – відповідно до 10 крб. і до 50 крб.).  

З Другою світовою війною пов’язана масова евакуація людей із міст у 

східні регіони СРСР, насильницьке вивезення молоді із окупованих регіонів на 

роботу в Німеччину, масове переміщення людей з одних регіонів в інші. Із своїх 
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поселень були вивезені німці, татари та ін. 

В післявоєнний період Україна стала регіоном масової імміграції. Сюди 

стікалось населення із різних регіонів СРСР. Воно осідало найбільше у східних і 

південних частинах держави, в містах. Спеціалісти із різних галузей 

господарства, що жили у східних областях України направлялись на роботу у 

західні області, а люди із західних областей – у східні та південні частини 

України. Внаслідок договорів радянського і польського урядів відбулося 

переселення українського населення з Польщі в Україну (понад 400 тис. осіб). Це 

суттєво не позначилося на чисельності населення даної території, але вплинуло 

на його етнічний склад (на збільшення частки корінної нації). На протилежну 

спрямованість цього процесу вплинуло масове переселення росіян у Крим на 

місце виселених кримських татар. 

Голод 1946-47 рр. також спричинився до того, що тисячі людей, 

здебільшого із центральних та східних областей України, у пошуках їжі, масово 

залишали домівки та направлялися у західні українські області чи до інших 

республік СРСР.  

У післявоєнний період посилюються міграції людей в напрямі село-місто, 

що було зумовлено швидкою індустріалізацією держави. За рахунок таких 

міграцій різко зростала як чисельність, так і частка міського населення (за 1939-

1979 рр. – на 16.9 млн. осіб, із 33.5 до 61.2%), зараз в Україні міське населення 

становить 68% від загальної кількості. 

У 40- 50 рр., для здійснення радянізації західних областей України, вони 

активно заселялися жителями східних областей і навіть інших регіонів СРСР. 

Лише до сільських шкіл Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей 

було направлено майже 44 тис. вчителів, близько 20 тис. кваліфікованих 

робітників, інженерів, службовців правоохоронних органів, військових тощо. 

Водночас радянізація західноукраїнських земель супроводжувалась 

масовими репресіями щодо мирного населення, яке у своїй масі не сприймало 

комуністичний режим. Впродовж 1944-1952 рр. звідси до східних районів СРСР 

було депортовано понад 500 тис. українців. Жертвами насильницьких переселень 

здебільшого були селяни, представники інтелігенції, священики. 
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Із початку 60-х років ХХ ст. Україна знову стає державою значної 

еміграції молоді. Внаслідок організованих наборів молодь їде на величезні 

промислові новобудови Радянського Союзу, на освоєння цілинних земель Сибіру 

і Казахстану. Цей процес трошки сповільнився у 70-90-і роки, але продовжувався 

аж до здобуття Україною незалежності. Переважна більшість міграцій на цей час 

– соціально-економічні, якщо не рахувати виїзду за кордон людей, які 

переслідувались владою, та євреїв.  

Найбільші темпи таких міграцій були характерні для Донецького та 

Придніпровського районів, найменші – для західної та північної частини 

України. Характерною особливістю таких міграцій було не тільки переміщення 

людей із сільської місцевості у міста свого регіону (області), а й їх міграції у 

міста інших частин України (із сіл північної і західної частин – у Придніпров’я і 

із сіл різних регіонів – у Донбас, до столиці. Із поглибленням загальної 

економічної кризи в Україні ці процеси поступово сповільнюються, а в останні 

роки подекуди набувають протилежного спрямування. За 1995-1996 рр. за 

рахунок позитивного міграційного сальдо чисельність сільського населення 

збільшилась на 142 тис. осіб. 

Постановою Ради Міністрів СРСР «Підтвердження положень про 

паспортну систему в СРСР» № 677 від 28 серпня 1974 року [16] затверджено 

нове Положення про паспортну систему в СРСР, згідно з яким внутрішній 

паспорт став основним документом посвідчення особи на всій території Союзу 

РСР для всіх радянських громадян у віці від 16 років, а дозвіл на проживання – 

прописка (постійна або тимчасова) давався вже для власників паспортів. 

Вказівки на вимоги до громадян стосовно останнього містяться також у 

Постанові Ради Міністрів СРСР «Деякі правила прописки громадян» від 28 

серпня 1974 року № 678 [17, с. 23]. Повна паспортизація почалася 1 січня 1976 

року і закінчилась 31 грудня 1981 року. Зокрема, за шість років у сільській 

місцевості було видано 50 млн. паспортів. 

Згідно із законодавством про прописку громадяни СРСР зобов’язані були 

прописуватися (реєструватися) за місцем проживання. Заснована на цьому 

загальному правилі система прописки (реєстрації): 1) покладає на громадян 
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обов’язок отримати дозвіл органів внутрішніх справ на проживання в даній 

місцевості і 2) забезпечує реєстрацію пересування і проживання громадян, у 

тому числі дійсного місця їх постійного або тимчасового проживання. Тим 

самим передбачається тотальний адміністративний контроль за пересуванням 

громадян усередині країни та встановлюється відповідальність за невиконання 

відповідних положень. Можливість отримання громадянином такого дозволу у 

вигляді прописки (реєстрації) залежить від наявності різного роду умов і 

віддається на розсуд адміністративних органів, що здійснюють прописку. 

Внаслідок міграції у 1960-х – 1980-х рр. сільське населення України 

скорочувалося на 150-250 тис. щорічно. Так, наприклад, внутрішні переміщення 

в УРСР характеризувалися подальшим переміщенням з сіл до міст населення (за 

1959 – 1969 рр. населення сіл зменшилося на 5,9 %, міст – зросло на 34,1 %, так 

що відсоток міського населення збільшився з 45,6 % до 54,5 % у 1970 р. і до 59 % 

у 1974 р.) та з перенаселених і слабо індустріалізованих областей на півночі і 

заході Україні і з Лісостепу (за винятком Київщини і Харківщини) на південь, 

головно в Крим (дійсний приріст становив 316 % природного) і 

Дніпропетровський промисловий район (дійсний приріст становив 199% 

природного), менше в західний Степ (дійсний приріст становив 145% 

природного) і Донецький басейн (дійсний приріст становив 111% природного), 

який тепер не притягає населення через застій у вугільній промисловості [18]. 

В Україні показник урбанізації становить 68%. Найвищий відсоток 

міського населення в Україні - у Донецькій (90%), Дніпропетровській (84%), 

Луганській (87%) та Харківській (79%) областях. Найнижчий - у Чернівецькій, 

Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях (41-43%). Міське 

населення більш зосереджене у промислових районах Донбасу й Придніпров'я. 

Західні регіони України недостатньо урбанізовані [18]. 

Загалом Київ акумулює 15,9% від кількості мешканців України, які 

проживають поза межами регіону народження (це утричі більше від частки 

Києва в загальній чисельності населення країни). До цього контингенту входять 

також особи, які народилися в населених пунктах Київської області, що ввійшли 

до складу міста Києва (за даними перепису 1,1% киян народилися за межами 
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Києва, але жодного разу не змінювали місце проживання). Серед киян, 

народжених за межами Києва, 24,0% становлять уродженці Київської області і 

ще 28,0% – уродженці областей, які межують з Київською. В той же час 

уродженці столиці становлять 2,5% населення Київщини. Результати перепису 

підтверджують той факт, що найбільш інтенсивні міграційні зв’язки існують між 

сусідніми регіонами: в кожному регіоні серед контингентів осіб, народжених в 

інших регіонах країни, найчисельнішими є групи уродженців прилеглих регіонів. 

Зокрема, 3,1% населення Київщини – вихідці з Житомирської, а 2,3% – з 

Чернігівської області, в Запорізькій області 2,4% населення походить з 

Дніпропетровщини, 1,8% – з Донеччини і 1,6% – з Херсонщини [18]. 

Так, за часів СРСР, коли адміністративними, а то й відверто 

насильницькими методами держава конструювала систему розселення та 

господарського освоєння територій, чисельність та структуру їх населення, 

організовані переселення все одно поступалися за обсягом самодіяльним. За 

оцінками фахівців, їх частка в міграціях була найбільшою в 1940-ві роки, коли 

становила 40 %, а в 1970-1980-ті рр. - зменшилася до 15 % [19]. Крім того, як 

обмеження мобільності (відсутність паспортів у селян, неможливість прописки в 

великих містах), так і організовані переміщення далеко не завжди були 

успішними. Наприклад, за даними обстеження, що було проведено в 1968–1972 

рр. у сільськогосподарських підприємствах півдня України, куди масово 

спрямовували селян з інших регіонів республіки, а також з Росії, з місць 

вселення невдовзі виїхали 16,7 % переселенців [20, с.84]. Більше того, з районів 

СРСР, куди державою відправлялися сотні тисяч людей (Північ та Схід), 

відбувався виїзд не лише нещодавніх переселенців, а й корінного населення, 

міграційне сальдо тут здебільшого було від’ємним. Наприклад, в 1959-1969 рр. 

від’ємне міграційне сальдо Сибіру сягнуло 600 тис. [21, с.12]. 

В наслідок Чорнобильської катастрофи (1986р.) радіоактивним пилом було 

забруднено близько 54,6 тис. кв. кілометрів території України. Так, станом на 1 

лютого 2002 р.: чисельність постраждалих від Чорнобильської катастрофи 

склало 3.368.814 осіб. Всього протягом 1986-1996 рр. із зони відчуження було 

евакуйовано 164 тис. людей. 
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Втім, на території Іраку, в даний період часу відбулося багато значущих 

політичних подій. У 1969 р. другою людиною в державі і партії стає Саддам 

Хусейн. У 1970 р. було прийнято закон про аграрну реформу (було ліквідовано 

поміщицьке землеволодіння, передбачався розвиток кооперації на селі). У 1972 

р. була націоналізована нафтодобувна компанія "Ірак петроліум компані", а у 

1973 р. активи нафтових монополій Голландії і США. До 1975 р. було завершено 

націоналізацію нафтодобувної і переробної промисловості. Тим самим було 

створено фінансову базу існуючому режиму. 

У 1972 році між СРСР і Іраком було укладено договір про дружбу і 

співробітництво. СРСР надавав економічну (побудовано 100 промислових 

об’єктів) і військову допомогу незалежно від змін в керівництві Іраку. Ірак став 

асоційованим членом РЕВ [22]. 

Отже, даний період слід назвати, на нашу думку, період економічних 

зрушень (поч. ХХ ст.) – відбувається запровадження масової обов’язкової 

паспортизації, тобто видачі паспорта – документа, що посвідчував особу на всій 

території Союзу РСР для всіх радянських громадян у віці від 16 років, за 

наявності якого видавався дозвіл на проживання – прописка; спостерігається 

підвищення рівня урбанізації. Водночас, в даний період в Іраці було ліквідовано 

поміщицьке землеволодіння, передбачався розвиток кооперації на селі та 

націоналізація підприємств. 

На початку 1990-х рр. в умовах економічної кризи перехідного періоду рух 

мігрантів до міст уповільнився, а зворотній потік інтенсифікувався. У 1992-1996 

рр. сальдо міграції між містом і селом склалося на користь останнього - +141,5 

тис. Однак, уже у другій половині 1990-х рр. міграційні потоки врівноважилися, 

а з покращанням економічної ситуації втрати сільського населення за рахунок 

виїзду до міст відновилися і 2005 р. перевищили 50 тис. У подальшому цей 

показник зменшувався, проте залишався від’ємним. Сільське населення за 

рахунок міграції продовжувало скорочуватися. В основному це відбувалося за 

рахунок відпливу молоді. Відсутність належних умов працевлаштування в селі, 

разом з традиційною для сільської молоді навчальною міграцією, спричинили 

значні втрати молодого населення сіл, передовсім 15-19 років, інтенсивність 
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вибуття якого в 3-4 рази вища, ніж сільського населення загалом. Навіть за 

умов позитивного сальдо міграції сільського населення в 1992-1996 рр., у 

молодших вікових групах воно залишалося від’ємним. У зв’язку з вибуттям 

молоді прискорювалося старіння сільського населення, погіршувалися 

показники його природного відтворення [23]. 

Протягом періоду переходу до ринкових відносин в Україні міграційні 

процеси зазнали суттєвих трансформацій. Значно зменшився міграційний 

оборот, додатне сальдо міграцій у 1991-1992 рр. різко зросло, однак вже 

наступного року відбувся надзвичайно різкий спад і з 1994 року кількість 

вибулих з України почала перевищувати кількість прибулих. Загалом прямі 

міграційні втрати України за період з початку 1994 р. по кінець 2001 р. помітно 

перевищили 1 млн. осіб. В цей період різко знизилася інтенсивність 

стаціонарних міграцій (які пов’язані із зміною місця проживання і фіксуються 

державною статистикою), в той же час набули широкого поширення нові для 

пострадянського простору форми міграційних переміщень – зовнішня трудова 

міграція, рух біженців, транзит нелегальних мігрантів [18]. 

До України з проголошенням незалежності повернулося чимало етнічних 

українців та представників депортованих народів, натомість відбулося 

повернення до країн походження численних груп росіян та представників ряду 

інших етносів колишнього СРСР. Як наслідок, перепис 2001 р. зафіксував 

зростання порівняно з 1989 р. питомої ваги осіб, що народилися в Україні при 

помітному зниженні частки народжених в більшості держав СНД і Балтії. Деяке 

підвищення питомої ваги народжених в Узбекистані відбулося внаслідок 

повернення кримських татар, частина з яких народилася вже після депортації 

[18]. 

Водночас, слід зазначити, що починаючи з 1990 років до України 

мігрувала велика кількість мусульман, в тому числі, і жителі Іраку. Так, 

наприклад, з початку 90-х років ХХ ст. кількість ісламістських організацій та 

діаспор в Україні зростає. З 1990 по 1997 рр. в Україні було створено 11 

громадських організацій мусульманського спрямування, пов’язаних із партією 

“Брати-мусульмани”, яка є відомою екстремістською організацією. Також в 
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Україні діють філіали екстремістської організації “Сірі вовки”. На думку 

західних аналітиків, українські мусульмани є об’єктом геополітичних інтересів 

ряду ісламських країн і частково перебувають під їхнім впливом. Серед них – 

Туреччина, Іран, ОАЕ, Кувейт, Саудівська Аравія та інші країни [24].  

Період 90-х років характеризується великим рівнем урбанізації. Так, у 

західних областях України, де питома вага сільського населення є значно вищою, 

постійні міграції із села в місто виходять за межі областей. Чимало сільських 

жителів із західного регіону, а також північної та центральної частин України, 

переселялися до міст Донбасу, Придніпров’я та Півдня України. В міжобласних 

міграційних потоках "село-місто" склалась стійка тенденція притягання їх до 

найбільших міст України: Києва, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Донецька, 

Львова, Запоріжжя, Кривого Рогу. 

В містах обласного підпорядкування, які належать до приміської зони 

Києва, частка працюючих у столиці серед зайнятого населення в 1,3-1,8 рази 

менша порівняно з районами, на території яких ці міста знаходяться. Це 

пояснюється більшими можливостями зайнятості за наймом у містах порівняно 

із селами, а також тим, що для сільських мешканців наявність такого надійного 

джерела прибутків, як особисте підсобне господарство, дозволяє погоджуватися 

на менш оплачувану роботу в столиці [18]. 

У маятникових поїздках до Києва переважно беруть участь молоді люди: 

частка молоді серед працюючих в столиці мешканців трьох областей майже в 1,5 

рази вища, ніж серед усіх зайнятих. Особливо висока інтенсивність маятникових 

поїздок до столиці спостерігається у віковому діапазоні 18-28 років. Причому 

перевага молоді серед мігруючих до Києва стає більш суттєвою із збільшенням 

віддалі. Так, у Київській області маятникові мігранти в середньому на 1,7 року 

молодші від загального контингенту зайнятих, в Чернігівській – на 3,9 року, в 

Житомирській – на 5,7 року [18]. 

Учасникам маятникових поїздок притаманний підвищений рівень освіти, 

хоча відмінності від інших контингентів зайнятих не є разючими: показник 

середньої кількості років навчання становить для усього зайнятого населення 

трьох областей 12,2 року, тоді як для маятникових мігрантів – 12,5 року. 
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Зокрема, серед останніх частка осіб з вищою освітою становить 23,6% проти 

17,3% для усіх зайнятих. Очевидно частина маятникових мігрантів з вищою 

освітою – це особи, які раніше навчалися у Києві [18]. 

До видів економічної діяльності, де найчастіше в економіці Києва 

використовується праця маятникових мігрантів, належать транспорт (особливо 

наземний), будівництво та охорона здоров’я. Маятникові мігранти займаються у 

Києві переважно менш кваліфікованими роботами, ніж кияни. Серед тих, хто 

приїздить до Києва на роботу з прилеглих областей, порівняно із зайнятими – 

постійними мешканцями столиці в 1,6 рази менше законодавців, вищих 

державних службовців та керівників (при тому, що частка зайнятих у 

державному управлінні серед двох контингентів майже однакова), в 1,8 рази – 

професіоналів (в т.ч. в 2,4 рази менше викладачів), натомість в 1,6 рази більше 

працівників сфери обслуговування (особливо це стосується працівників служб, 

що виконують захисні функції, та працівників, що надають послуги в дорозі з 

придбання проїзних квитків та інші, що пов’язані з переміщенням), в 1,4 рази 

більше кваліфікованих працівників з інструментом, а також операторів та 

складальників устаткування та машин, в 1,2 рази – представників найпростіших 

професій [18]. 

У роки останнього десятиліття ХХ ст. значно змінились обсяги і напрями 

міграційних потоків. У перші роки після проголошення незалежності України 

значно зменшились обсяги еміграції внаслідок того, що припинився набір в 

армію, розподіл спеціалістів та організовані набори робітників поза межі 

української держави. З іншого боку, багато українців та представників 

нацменшин, які раніше проживали в Україні (німці, кримські татари та ін.), 

почали повертатись (репатріювалися) на свою батьківщину. Тільки за 1989-1997 

рр. на територію України повернулося 243 тис. кримських татар і 12 тис. 

депортованих вірмен, болгар, греків, німців. Внаслідок цього сальдо міграції 

було додатнім, в 1992 р., наприклад, воно становило понад 282 тис. осіб [25]. 

Однак, вже з 1993 р. припинився потік репатріантів, посилилися кризові 

процеси в економіці, що зумовлювали скорочення працівників у різних галузях 

господарства, зниження рівня і погіршення якості життя людей. Надія на 
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недовготривалість цих процесів, на проведення ринкових реформ в країні ще 

певний час стримувала переселення людей за межі держави [25]. 

Таким чином, основною тенденцією внутрішнього обміну населення є 

переміщення осіб до столиці. Починаючи з 1995 року Київ є єдиним регіоном 

України, де спостерігається стабільне додатне, зростаюче сальдо міграції; на 

нього припадає майже дві третини загального обсягу міграційних втрат регіонів-

реципієнтів. Разом з тим, на фоні відносно нечисленних переселенських міграцій 

значні обсяги має маятникова, не пов’язана із зміною місця проживання, міграція 

селян до міст. Якщо 1991 р. 21,4 % селян, які мали роботу, приїжджали щодня на 

роботу в міста та селища міського типу, то статистичне обстеження сільських 

населених пунктів, здійснене 2005 р. (пізніше не проводилося), виявило понад 1 

млн. селян, які працювали в містах в своїх регіонах, що становило 28,5 % усього 

зайнятого сільського населення. Тільки за п’ять років після попереднього 

аналогічного обстеження їхня чисельність зросла на третину [23, с.180]. 

Поряд з масовою урбанізацією як чинником переміщення населення з 

однієї частини території на іншу в межах однієї країни, слід, вважаємо, 

виокремити такий негативний спонукаючий чинник як участь у проведенні війн 

та інших військових операцій. 

В той же час, починаючи з 1990 року в Іраку спостерігалося загострення 

боротьби в середині Іраку: повстання шиїтів на Півдні і курдів на Півночі країни 

проти існуючого режиму. Після війни Ірак переживав серйозні економічні 

труднощі, викликані економічними санкціями ООН, і всі дії іракського 

керівництва були спрямовані на ліквідацію цих санкцій. Щоб пом’якшити вплив 

санкцій на мирне населення Іраку ООН у 1996-1999 рр. реалізовувала програму 

«Нафта в обмін на продовольство» [22].  

З моменту приходу до влади С.Хусейна в країні було створено 

диктаторський режим та систему репресивних органів. За період існування 

режиму С.Хусейна (1979-2003) репресій зазнали 800 тис. іракців. 

Ще одним яскравим прикладом є війна між Іраком та СЩА. Так, 

починаючи з 20 березня 2003 року по 15 грудня 2011 року на території 

Республіки Ірак тривав затяжний військовий конфлікт, причиною якого було 
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вторгнення військових США та їх союзників на територію Республіки Ірак з 

метою повалення режиму Садама Хусейна. В результаті чого майже 2,7 млн 

іракців були вимушені залишити свої будинки через масове насилля та війну. В 

той же час, слід відзначити, що далеко не кожна внутрішньо переміщена особа 

після вимушеного залишення свого постійного місця проживання бажає знову 

туди повернутися. Дана ситуація є подібною як в Україні, так і в Республіці Ірак, 

перш за все через те, що там зберігаються незадовільні соціально-економічні та 

політичні умови. 

В той же час, сілд акцентувати увагу на невирішеності курдської 

проблеми, що є однією із найбільших проблем Іраку, Ірану, Сирії та Туреччини, і 

на сьогодні залишається не вирішеною. Протягом тривалого часу курди 

борються за свою державність, але зустрічають протидію з боку країн, де вони 

проживають. Іракські курди вели збройну боротьбу з усіма багдадськими 

режимами. У 1970 р. було досягнуто угоду про припинення війни між курдами і 

урядом. Курди отримали автономію, але режим С.Хусейна проводив політику на 

обмеження автономних прав, що призвело до повстання курдів під час ірано-

іракської війни. Урядові війська жорстоко придушили це повстання (застосували 

хімічну зброю), курдську автономію було ліквідовано. Після поразки іракських 

військ у Кувейті, курди знову підняли повстання, але і цього разу невдало. Хоча 

автономію було відновлено. Нові перспективи для курдів відкрилися після 

повалення режиму С.Хусейна (квітень 2002 р.) [22]. 

В той же час, в Україні спостерігається почастішання випадків інтенсивної 

маятникова міграція у напрямку столиці та регіональних центрів. За даними 

обстежень щодо економічної активності населення, що регулярно проводяться 

органами статистики, найвищий рівень участі у маятниковій трудовій міграції 

фіксується в Київській області: у 2010 р. кожен третій мешканець регіону 

працював або у Києві (близько 50,5 % усіх маятникових мігрантів з Київської 

області), або в іншому населеному пункті області (49,2 %) [26]. 

Внутрішні трудові мігранти за місцем фактичного проживання та роботи 

зазвичай не зареєстровані, тому статично не обліковуються. Для оцінки їхньої 

чисельності використовуються непрямі методи з урахуванням даних щодо 
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зайнятості, сплати податків, споживання продуктів харчування тощо. 

Наприклад, розрахунки, проведені за даними регулярних статистичних 

обстежень щодо економічної активності населення дали підстави для висновку, 

що поза межами своїх населених пунктів в 2010 р. працювали 2664,4 тис. осіб, 

або 13,2 % від загальної чисельності зайнятого населення (за виключенням 

тимчасових міжнародних мігрантів) [26]. 

Цей висновок підтверджується розрахунками для м. Києва, здійсненими 

шляхом комбінації різних джерел та методів підрахунків. Відповідно до них в 

2010 р. в столиці нараховувалося 405 тис. незареєстрованих трудових мігрантів 

та членів їхніх сімей з інших регіонів України. Водночас, сюди приїздили 225 

тис. маятникових мігрантів (з них 50 тис. – навчальні мігранти) [27, с.63]. 

Враховуючи, що чисельність стаціонарного населення Києва 2,8 млн. осіб, а 

зайнятих на підприємствах столиці приблизно 1,5 млн., міське господарство не 

могло б функціонувати без праці мігрантів. 

Серед усіх регіонів України близьким до показника Києва є лише показник 

по Київській області, де додатне сальдо міграції становило в 2014 р. 11,1 тис. 

Переважання кількості прибулих з інших регіонів України над чисельністю 

вибулих спостерігалося також в Харківській, Одеській областях. Із зрозумілих 

причин індустріальні центри Сходу України втратили свою привабливість. 

Натомість звідти відбувався численний відтік населення. Проте в 2014 р. 

втрачали населення за рахунок міграцій не лише охоплені війною регіони, а й 

Житомирська, Запорізька, Закарпатська, Кіровоградська, Рівненська, Сумська, 

Чернігівська, Херсонська області. 

Починаючи з 2013 р. численні внутрішні переселення в Україні спричинені 

анексією Криму та воєнними діями на Донбасі, носять вимушений характер. 

Вимушені міграції принципово відрізняються від добровільних, спрямованих на 

покращання матеріального та соціального становища, тим, що, навпаки, 

спричиняють втрату соціального статусу та руйнування добробуту переселенців. 

За урядовою інформацією станом на 10 липня 2015 р. з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів 

України переміщено 89895 осіб, у тому числі з Донецької, Луганської областей 
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877445 осіб, з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь - 20650 осіб, 

серед яких 153471 дитина та 433866 інвалідів та осіб похилого віку [28]. Наразі 

найбільше ВПО розміщено в Луганській (196676), Харківській (179433), 

Донецькій (108925), Дніпропетровській (84174), Запорізькій (64069), Київській 

(42260) областях та у м. Київ (39047). Найменша кількість розселених у 

Тернопільській (2601), Чернівецькій (2640), Івано-Франківській (3469), 

Рівненській (3505), Закарпатській (3865) та Волинській (4027) областях. 

Таким чином, більшість ВПО перебувають у найближчих до місць 

попереднього проживання регіонах, що свідчить про намір повернутися до 

покинутих домівок [29, с.10]. 

Отже, починаючи з 1991 року період розвитку процесу внутрішнього 

переміщення населення, на нашу думку, доцільно називати Сучасним періодом 

(кін.ХХ ст. поч. ХХІ ст.), який характеризується підвищенням рівня урбанізації; 

розгалуженням видів внутрішніх переміщень населення залежно від різних 

критеріїв (економічна, трудова, соціальна тощо); проведенням 

антитерористичної операції, що сприяло вимушеному переміщенню населення 

до інших місць проживання; загостренням військової обстановки на території 

Іраку. 

 

1.2. Поняття та підстави внутрішніх переміщень населення 

 

Окупація Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим, 

а також збройний конфлікт на Сході України призвели до того, що близько двох 

мільйонів осіб вимушені були покинути свої домівки та стати переселенцями, 

тобто стати вимушено внутрішньо переміщеними особами. Внутрішнє 

переміщення населення (далі – ВПН) не менш важливе для економічного та 

соціального розвитку, ніж міждержавне (міжнародне). Так, дійсно, ВПН не 

впливає на чисельність та склад населення країни в цілому, проте спричиняє 

зміни в його розміщенні, статево-віковій структурі мешканців окремих регіонів, 

є наслідком і важливим чинником регіональних відмінностей, напряму пов’язана 

з процесами індустріалізації та урбанізації, депопуляції сільського населення, 
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перерозподілом трудових ресурсів тощо, що в свою чергу, може призвести до 

виникнення негативних внутрішньодержавних геополітичних явищ. 

Для того щоб зрозуміти сутність явища «внутрішнє переміщення 

населення», на нашу думку, варто з’ясувати першоджерело даного процесу, 

тобто в даному випадку, ми звертаємо увагу на необхідність розкриття сутності 

поняття, ознак та видів системо утворюючого поняття «міграція». 

За етимологією міграція (лат. мigration - переселення, переміщення, від 

migro – переселяюсь) є особливим процесом територіального переміщення 

населення, який зазвичай завершується зміною постійного місця проживання 

[30]. 

Міграція населення є природним демографічним та соціальним процесом, 

що має економічні, політичні, соціально-культурні аспекти. Їх характерні 

властивості та особливості визначаються розвитком суспільства й, відповідно, 

ступенем свободи особи у виборі місця або країни проживання. Це поняття 

зазвичай ототожнюють із синонімічним рядом: рух, переселення, пересування, 

переміщення [31, с.48]. 

Міграція за своїм обсягом є універсальним явищем та надзвичайно 

широким поняттям, а тому воно не конкретизоване концептами більш 

детального змісту, є лише виключно абстрактним уявленням, яке не відображає 

якостей та властивостей всіх різноманітних сфер міграційного буття [35, с.12]. 

Виокремлюючи універсальність явища “міграція”, Ю.І. Римаренко [32] 

виділяє наступні його особливості: 

1) особливий процес територіального переміщення населення, який 

завершується зміною постійного місця проживання, і в буквальному розумінні 

означає переселення [32, с.158] (міграція у вузькому розумінні); 

2) часові та просторові переміщення та пересування як масового, так і 

особистого характеру, що майже завжди пов’язується з матеріальним рухом 

фізичних речей, тіл, предметів, явищ, а також одухотворених істот (міграція 

природна) [32, с.151];  

3) переміщення або перевезення саме тих предметів, речей і товарів 

соціально-побутового та культурно-світоглядного призначення, які складають 
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державну, колективну або приватну власність (міграція матеріальних ресурсів) 

[32, с.150];  

4) переміщення валютних і фінансових ресурсів, в результаті чого вони 

змінюють своє місцеперебування, стимулюючи розвиток виробництва чи інших 

сфер галузевого життя на тривалий та короткочасний період (міграція інвестицій 

та капіталів) [32, с.149];  

5) просторовий та часовий обіг національної чи іноземної валюти як у 

готівковій, так і в безготівковій формі, що здійснюється для оплати праці, 

послуг, продукції чи товарів, а також з метою кредитування, інвестування, 

подарунка, позички, сплати боргу, покриття затрат, вигідного розміщення 

капіталовкладень (міграція грошей) [32, с.148]. 

Виділяючи міграцію за різними суб’єктно-предметними властивостями, 

Ю.І. Римаренко, зазначає, що правова природа міграції полягає у природному 

праві людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання. Хоча, 

на нашу думку, якщо мова йде про вимушене переміщення, то в даному випадку 

варто говорити про примусову реалізацію даного права, що апріорі виключає 

свободу використання даного права. 

Таким чином, міграція (переміщення) – це фактична постійна чи 

тимчасова зміна місця попереднього перебування особи, що виникає у зв’язку з 

наявністю несприятливих соціально-побутових, економічних, культурних умов 

для її життя та бажанням їх покращити. 

За часовим критерієм перебування мігрантів у країнах приймання, 

Ю.І. Римаренко, пропонує виділяти постійну та тимчасову міграцію. 

Постійна міграція – це різновиди соціальних переміщень і соціальної 

мобільності людських ресурсів, які характеризуються тривалістю у часі і 

просторі, стабільністю у певних виробничих галузях [32, с.133]. 

Тимчасова міграція – переміщення особи, що супроводжується 

перетинанням державного кордону або меж адміністративно-територіальних 

одиниць України з наступним поверненням до місця проживання/перебування і 

має певне обмеження у часі [35, с.17]. У цьому випадку дослідники звертають 
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увагу на проблему реадаптації особи, мова йде про дискомфорт, розчарування, 

депресією, що пов’язане з поверненням на батьківщину. 

Особливої уваги потребує трудова міграція, яка за територіальним 

критерієм, вважаємо, може бути розглянута як внутрішня, так і зовнішня. 

Трудова міграція – переміщення особи, що супроводжується перетинанням 

державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць України 

із метою виконання робіт, надання послуг на платній основі чи заняття будь-

яким видом підприємницької діяльності, не забороненим законом [35, с.17]. Як 

різновиди трудової міграції можна визначити: сезонну, маятникову і в деякій 

мірі епізодичну міграції. 

За способом здійснення міграцію класифікують як організовану та 

неорганізовану. Перша реалізуються за допомогою та участю державних і 

суспільних органів, друга – силами та засобами самих людей без матеріальної та 

організаційної підтримки з боку яких-небудь установ та організацій [34, с. 187]. 

Із причин розрізняють вимушену та добровільну міграцію. Хоча поняття 

„вимушене переміщення” сьогодні є загальноприйнятим у гуманітарній 

термінології, розходження між добровільною й недобровільною міграцією не 

завжди легко визначити. Вважається, що майже будь-яка міграція передбачає 

певний елемент примусу. Наприклад, міграція з метою працевлаштування, яку 

прийнято вважати „добровільною”, часто викликана таким фактором, що 

примушує, як бідність. Однак ми вважаємо, що за критерій вимушеності 

необхідно брати наявність елемента вибору в людини – виїхати або залишитися. 

Вимушена міграція – це насильницьке переселення людей, коли вони не можуть 

відмовитися від неї. Вона можлива в мирний час в умовах тоталітарної держави, 

або під час збройних конфліктів, у вигляду виселення і висилки людей, проти їх 

волі. При відсутності ж відкритого насильства міграція є все ж таки 

добровільною. Людина сама приймає рішення і виконує його. Інша справа, що 

причини можуть змушувати її до цього [33, с.15-16]. 

Водночас слід акцентувати увагу, що залежно від того – чи перетинаються 

при міграції державні кордони, її поділяють на: зовнішню та внутрішню. 

Зовнішня та внутрішня міграція може бути добровільною (наприклад, 
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економічної) або вимушеною (вимушено переміщені особи), постійною або 

тимчасовою. Внутрішня міграція є переміщенням (переселенням) населення 

усередині країни. Якщо вона відбувається в межах адміністративно-

територіальних одиниць, то поділяється на внутріобласну й міжобласну, 

внутрішньорайонну та міжрайонну, міжсільську й міжміську [34, с.186]. 

Зовнішня, або міжнародна міграція пов’язана з перетинанням державного 

кордону. Такого роду міграції поділяють на міжконтинентальні та 

внутріконтинентальні. 

Разом з тим, приймаючи до уваги вкрай негативні соціально-економічні 

чинники, що мають місце в Україні та в Іраці, внутрішнє переміщення 

населення, тобто внутрішня міграція, на нашу думку, нажаль є масовою та в 

більшості випадків безповоротною. Говорячи про безповоротність 

(поворотність) внутрішнього переміщення населення, в першу чергу, потрібно 

брати до уваги надійність та стабільність соціально-економічних умов як на 

місці нинішнього перебування (наприклад, робота, житлові умов тощо), так і на 

попередньому місці знаходження (наприклад, наявність житла, близькі родичі, 

робота, навчання тощо). 

Узагальнюючи думки науковців щодо видів міграцій І.О. Гарна зазначає, 

що важливе значення у переміщенні людей відіграє сформованість мотивації до 

переселення. За цією підставою можна розглядати: добровільну міграцію та 

вимушену міграцію. Так, під добровільною міграцією науковець пропонує 

розуміти переміщення особи з метою добровільної зміни місця 

проживання/перебування, що супроводжується перетинанням державного 

кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць України. В той же час 

під вимушеною міграцією пропонується розуміти переміщення особи, що 

супроводжується перетинанням державного кордону України, у зв’язку з 

вчиненням щодо неї або членів її сім’ї насилля чи переслідування в будь-якій 

формі або реальною можливістю зазнати насилля чи переслідування, а також 

вимушене переміщення громадян України, іноземців чи осіб без громадянства, 

які проживають/перебувають в Україні, що супроводжується перетинанням меж 
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адміністративно-територіальних одиниць України у зв’язку з екологічними, 

техногенними та іншими обставинами надзвичайного характеру [35, с.16].  

З приводу даного визначення слід акцентувати увагу, що на нашу думку, 

автор досить чітко визначає поняття «вимушеної міграції», при цьому, наділяє 

дане явище такими ознаками як: 1) внутрішнє і зовнішнє переміщення; 2) 

суб’єктами є громадяни України, іноземці, особи без громадянства; 3) підставою 

є безпосереднє вчинення щодо неї або членів її сім’ї насилля чи переслідування в 

будь-якій формі або реальна можливість зазнати насилля чи переслідування; 

екологічні, техногенні та інші обставини надзвичайного характеру. Разом з тим, 

приймаючи до уваги вкрай негативну геополітичну ситуацію, що склалася між 

Україною та Російською Федерацією - країною агресором у зв’язку з 

тимчасовою окупацією територій України, або отриманням відповідними 

адміністративно-територіальними одиницями особливого правового статусу 

(наприклад, особливий статус окремих районів Донецької та Луганської 

областей) тощо, вважаємо, що запропонований І.О. Гарною перелік підстав не є 

вичерпним. 

При цьому, І.О. Гарна, звертає увагу, на те, що важливе значення в 

міграційному процесі має психологічний комфорт, який дуже тісно пов’язаний з 

готовністю особистості до змін, які її очікують. Емпіричні дослідження свідчать, 

що психологічно краще переживають зміни люди, які свідомо, добровільно 

прагнуть бути включеними, інтегрованими в чужу групу. Індивіди, які готові до 

змін, опинившись у мультикультурному суспільстві, як правило, частіше 

контактують із місцевим населенням, що спонукає кращому протіканню процесу 

адаптації [35, с.16-17]. В той же час, відповідно до проведеного нами опитування 

дані свідчать, що 25,0% здійснили внутрішнє переміщення невідкладно та це 

було необхідною мірою для самозбереження (відзначимо, що серед числа 

опитаних переміщених осіб з території Луганської та Донецької областей – це 

90,0%); 20,0% відзначили, що свідомо, прийняли виважене та продумане 

рішення щодо внутрішнього переміщення; 5,0% - збіг обставин. 

Видовою категорією явища «міграція» є правова категорія «внутрішнє 

переміщення населення». 
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Показник внутрішнього переміщення населення в усі часи виступав 

своєрідним індикатором реагування населення на позитивні чи негативні зміни, 

що відбуваються в економічному, політичному та соціальному житті будь-якого 

суспільства. Їх обсяги, напрями і масштаби значною мірою свідчать про 

стабільність або ж, навпаки, – нестабільність суспільного розвитку того чи 

іншого регіону країни. 

Основними ознаками, які дозволяють ідентифікувати внутрішнє 

переміщення населення серед інших видів міграції є: а) зміна місця постійного 

проживання особи, тобто – процес; б) перетинання в процесі внутрішнього 

переміщення меж різних адміністративно-територіальних одиниць; в) тимчасова 

або постійна зміна місця проживання чи роботи; г) може мати як добровільний, 

так і примусовий характер. 

У соціальній сфері внутрішні переміщення – це тимчасові або постійні 

переміщення, інколи іменовані соціальною мобільністю. Соціальна мобільність 

– це перехід індивідів і соціальних груп із одного соціального прошарку в інший 

у результаті зміни ними місця проживання. Соціальна мобільність населення 

означає його міграцію як за вертикаллю, так і за горизонталлю. Вона, зокрема, 

характеризується: інтенсивністю міграційної мобільності населення у 

різноманітних соціальних групах; впливом зміни територіального переміщення 

особи або групи на їх соціальний статус на новому місці проживання (зміна роду 

занять, соціального статусу, рольових функцій); мірою заданості міграційної 

мобільності соціальним походженням, освітою, соціальним статусом, 

національністю; динамікою особистісних установок, переваг у свідомості і 

поведінці потенційних мігрантів; впливом старого і нового соціального оточення 

і референтних груп на міграційну поведінку особи і соціальних груп; інтересами, 

очікуваннями індивідів і соціальних груп у зв’язку зі зміною місця проживання 

та їх підтвердженням у дійсності тощо [36, с.42; 37, с.218-221]. 

Водночас, слід зазначити, що внутрішнє переміщення населення як процес 

має низку негативних сторін. Так, приймаючи до уваги таку ознаку 

внутрішнього переміщення населення як не підконтрольність, вважаємо, що дане 

явище призводить до: а) погіршення криміногенної ситуації всередині країни та 
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відповідно в регіонах; б) ускладнює (в деяких випадках погіршує) санітарно-

епідеміологічний стан місцевого населення; в) дисбалансує ситуацію на ринку 

зайнятості; г) негативно впливає на державний та місцевий бюджет, адже, значні 

кошти витрачаються на утримання та забезпечення примусового видворення цієї 

категорії осіб. 

Наприклад, з метою посилення соціального захисту безробітних з числа 

внутрішньо переміщених осіб статтею 24-1 Закону України «Про зайнятість 

населення» [38] передбачено заходи сприяння зайнятості зазначеної категорії 

осіб, зокрема:  

– компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо 

переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також 

витрат для проходження за направленням територіальних органів центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, попереднього медичного та наркологічного 

огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування; 

– компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього 

рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за 

працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених 

осіб на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести 

календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи 

протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази;  

– компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих 

безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на 

дванадцять календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації 

таких осіб.  

З метою реалізації зазначених положень Закону прийнято постанову 

Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696 «Про затвердження Порядку 

здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на 

фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для 

внутрішньо переміщених осіб» [39].  
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Зазначимо, що за період з вересня 2015 року по лютий 2016 року 

працевлаштовано 397 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб з 

компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці, 14 – отримали компенсацію 

витрат для проходження медичного огляду [40]. 

Протоколом узгоджувальної наради щодо врегулювання питання 

відшкодування санаторно-курортним закладам Одеської області коштів за 

проживання внутрішньо переміщених осіб від 5 квітня 2016 року під 

головуванням директора Департаменту оборони та безпеки Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України В. Плахути було вирішено Одеській 

облдержадміністрації підготувати пропозиції, розрахунки та обґрунтування, 

підтверджуючі документи щодо відшкодування сум витрат за проживання та 

харчування внутрішньо переміщених осіб з обмеженими фізичними 

можливостями (без урахування прибутку), за період з 6 жовтня 2014 р. до 1 

червня 2015 р. в санаторно-курортних закладах Одеської області („Куяльник”, 

„Сенетатя”, „Сперанца”, „Плай”) та надати інформацію про допомогу 

благодійних, міжнародних фондів та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством, Мінфіну та Мінекономрозвитку з метою 

підготовки узагальненого висновку щодо підстав виділення коштів з резервного 

фонду державного бюджету [40]. 

Разом з тим, внутрішнє переміщення населення викликає вкрай руйнівні 

наслідки і в Республіці Ірак. Так, за даними Центру новин ООН конфлікти, 

насильство і масові переміщення населення призвели до руйнівних наслідків для 

системи освіти в Іраку. Станом на кінець жовтня 2015 року близько двох 

мільйонів дітей в Іраку позбавлені можливості ходити в школу. Є побоювання, 

що найближчим часом «цю армію» можуть виконати ще 1,2 мільйона дітей 

шкільного віку. Серед переміщених осіб близько одного мільйона дітей. 70 

відсотків з них вже пропустили цілий навчальний рік. Більше 5300 шкіл по всій 

країні, п’ята частина всіх іракських шкіл, виведені з ладу - або зруйновані, або 

пошкоджені, або використовуються як тимчасові притулки для переміщених 

осіб. Деякі будівлі шкіл задіяні у військових цілях сторонами конфлікту. Ті 

навчальні заклади в країні, які все-таки функціонують, вкрай перевантажені. У 



 45 

класах налічується до 60 учнів, заняття проводяться щодня в дві або три зміни. 

Все це значно скорочує час навчання дітей. У вчителів величезне навантаження. 

Тільки в минулому році повідомлялося про 67 напади на школи і вчителів в 

Іраку. У північній частині країни від насильства були змушені бігти майже 14 

тисяч вчителів [41]. 

За даними Управління з координації гуманітарних питань, кількість 

іракців, які потребують гуманітарної допомоги, перевищило 8,6 млн. чоловік. 

Більше 3 млн. з них змушені були покинути свої будинки, рятуючись від 

конфлікту. Згідно з останньою інформацією з Міжнародної організації з міграції 

(МОМ), кількість внутрішньо переміщених осіб в Іраку становить сьогодні 3 206 

736 осіб. При цьому військові дії і відсутність безпеки стають причиною нових 

переміщень в Салах ад-Діна і Анбарі. При цьому, в країні тривають військові 

операції. Іракські збройні сили за допомогою союзників намагаються повернути 

області, захоплені бойовиками ІГІЛ. Через це в Рамаді і Ель-Фаллуджі стає все 

небезпечніше і місцеві жителі намагаються покинути ці райони. Протягом 

минулого року міжнародна допомога полегшила страждання понад два мільйони 

іракців. Однак фінансування як і раніше не встигає за зростаючими потребами. 

За даними Управління з координації гуманітарних питань, в цілому глобальне 

фінансування в Іраку в 2015 році склало 618 мільйонів доларів США, 237 млн. з 

них були отримані від донорів і через партнерів ООН [42]. 

В той же час, слід зазначити, що внутрішнє переміщення населення може 

бути викликане і добровільною реалізацією права на вільний вибір місця 

проживання та пересування - вищі рівні державних видатків на соціальну сферу, 

розвинутіша соціальна інфраструктура та зручності, характерні для великих міст 

тощо [43]. При цьому, на нашу думку, важливе значення має вік особи. Так, за 

даними проведеного нами опитування найбільша категорія осіб, які здійснили 

внутрішнє переміщення припадає на групи 18 до 25 років та від 25 до 45 

відповідно 35,0% - 40,0%. 

Таким чином, особливостями внутрішнього переміщення населення є: 



 46 

1) переміщення особи відбувається усередині країни, що саме по собі не 

тягне будь-якої зміни його правового статусу й не породжує яких-небудь 

спеціальних правовідносин, які, відповідно, не можна порушити; 

2) відповідно до норм закону потребує юридичного закріплення за новим 

місцезнаходженням. Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи повнолітня внутрішньо переміщена особа звертається 

особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік, форму 

якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань 

соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі 

утворення) рад. У разі коли внутрішньо переміщена особа розміщується 

регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням 

громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції (далі - регіональний штаб), заява 

подається посадовій особі уповноваженого органу, залученій в установленому 

порядку до участі в роботі регіонального штабу. Прийняття заяв та видача 

довідок про взяття на облік можуть здійснюватися в місцях проживання 

внутрішньо переміщених осіб працівниками житлово-експлуатаційних 

організацій або уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами 

сільських і селищних рад, за погодженням з уповноваженим органом; 

3) право перетинання адміністративно-територіальних меж усередині 

України не обмежується, за винятком випадків, передбачених законодавством 

(наприклад, особливості переміщення осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні 

проведення антитерористичної операції); 

4) внутрішньо переміщеними особами можуть бути громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, котрі на законних підставах перебувають на 

території України та змушені були покинути своє місце проживання у зв’язку зі 

збройним конфліктом. При цьому, слід зазначити, що нещодавно норми Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

підставою для взяття на облік внутрішньо переміщених осіб визначали наявність 
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реєстрації місця проживання на території антитерористичної операції, то тепер 

достатньо лише факту такого проживання, що повинно бути підтверджено 

відповідними доказами, якими можуть бути військовий квиток з відомостями 

про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення 

трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на рухоме або 

нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про 

повну загальну середню освіту, документи про професійно-технічну освіту, 

документ про вищу освіту (науковий ступінь), медичні документи, фотографії, 

відеозаписи тощо. В такому разі законом встановлено 15 днів для видачі особі 

довідки; 

5) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є 

безстроковими; 

6) уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації, яким надано право 

здійснювати реєстрацію внутрішньо переміщених осіб є структурні підрозділи з 

питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі 

утворення) рад (далі - уповноважені органи) формують і направляють в 

електронній формі відповідним територіальним підрозділам Державної 

міграційної служби переліки осіб, яким видана довідка про взяття на облік особи, 

що переміщується з тимчасово окупованої території України або району 

проведення антитерористичної операції; 

7) потребує єдиної систематизації, зокрема шляхом ведення Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;  

8) може бути як добровільним, так і вимушеним заходом самозбереження. 

Так, наприклад, за висновком Всесвітнього Банку, переміщення населення в 

Україні далеко не завжди відбуваються із депресивних регіонів у найбільш 

продуктивні. На спрямування внутрішнього переміщення населення більший 

вплив справляють інші чинники: вищі рівні державних видатків на соціальну 

сферу, розвинутіша соціальна інфраструктура та зручності, характерні для 

великих міст [44]. 
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Отже, внутрішнє переміщення населення – це добровільна зміна місця 

проживання суб’єкта, що викликана ускладненням політичної, соціальної, 

економічної, екологічної ситуації у відповідній адміністративно-територіальній 

одиниці або вимушена зміна місця проживання суб’єкта у результаті або з 

метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Разом з тим, досліджуючи категорію «внутрішнє переміщення населення», 

спостерігається ситуація, коли існують випадки ототожнення та підміни таких 

понять як «переселенець», «внутрішньо переміщена особа», а також 

родовидових – «біженець», «мігрант». Спробуємо розібратися в їх смисловому 

навантаженні та розмежувати їх. 

М. Ніколайчук зазначає, що внутрішньо переміщені особи - це специфічна 

цільова група реалізації міграційної політики, якій притаманні різнорідні ознаки, 

детерміновані особливими потребами, особистісними характеристиками та 

впливами зовнішнього середовища [45, с. 109]. 

Г. С. Гудвін-Гілл визначє внутрішньо переміщені особи як особи, змушені 

раптово тікати зі своїх будинків у великих кількостях в результаті збройного 

конфлікту, внутрішньої ворожнечі, систематичних порушень прав людини або 

стихійних лих і знаходяться на території власної країни [46]. Ототожнюючи 

поняття «внутрішньо переміщена особа» та «переселенець» автор зазначає, що 

фактично, внутрішньо переміщені особи, це особи, які підпадають під 

визначення вимушені переселенці, але які, покинувши місце свого постійного 

проживання, залишаються в країні своєї громадянської належності та можуть 

користуватися її захистом [46]. 

В. Ісаєв зазначає, що переміщені особи - переміщені, силоміць виселені 

або за розпорядженням влади переселені люди, яким загрожують військові дії 

або стихійні лиха, як-от: землетруси, повінь, аварія тощо [47].  

Згідно з керівними принципами УВКБ ООН з питання про переміщення 

осіб усередині країни, особи, переміщені всередині країни, визначаються як 

люди або групи людей, які були змушені рятуватися втечею або покинути свої 
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будинки або місця проживання, через або для того, щоб уникнути наслідків 

збройного конфлікту, ситуації загального насильства, порушень прав людини 

або стихійних лих/техногенних катастроф, і які не перетнули міжнародно-

визнаний державний кордон країни [48]. 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» [49] внутрішньо переміщеною особою є 

громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на 

території України на законних підставах та має право на постійне проживання в 

Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті 

або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Водночас слід акцентувати увагу, що законодавець ототожнює поняття 

«внутрішньо переміщена особа» та «переселенець». Так, наприклад, в ч.1 ст.15 

визначено, що фінансове забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного 

законодавства. Заходи щодо забезпечення прийому, проїзду, розміщення та 

облаштування вимушених переселенців є видатковими зобов’язаннями України 

та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції щодо 

забезпечення соціальних прав і гарантій громадян України» [49, Ст. 15]. 

В тексті «Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Стан 

дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово 

неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції» 

визначено, що внутрішньо переміщеними особами - є громадяни України, які 

вимушені були залишити все і виїхати в різні регіони нашої країни. Вони 

потребують допомоги - державної і недержавної, допомоги усіх небайдужих до 

цієї проблеми [50]. 

В словниковій літературі слово «переселенець» означає той хто 

переселився, переселяється на нове місце проживання або переселений куди-

небудь [51]. 
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В ст. 2 Угоди про допомогу біженцям та вимушеним переселенцям 

визначено, що вимушеним переселенцем визнається особа, яка, будучи 

громадянином Сторони, надала притулок, яка була змушена покинути місце 

свого постійного проживання на території іншої Договірної Сторони внаслідок 

вчиненого щодо нього або членів його сім’ї насильства або переслідування в 

інших формах, або реальній небезпеці піддатися переслідуванню ознакою 

расової чи національної приналежності, віросповідання, мови, політичних 

переконань, а також приналежності до певної соціальної групи в зв’язку з 

збройними і міжнаціональними конфліктами. 

Особливістю правової категорії «переселенець» є: 

1) є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що на 

законних підставах перебувають на території України; 

2) будучи громадянами держави і залишаючись на її території, вони 

знаходяться під винятковою юрисдикцією і захистом своєї країни, навіть якщо 

сама держава і не в силах забезпечити такий захист. Тому надання допомоги 

таким особам з боку міжнародних органів може кваліфікуватися як втручання у 

внутрішні справи держави; 

3) є вимушеним кроком зі сторони суб’єкта; 

4) характеризується тимчасовим чи постійним залишенням або 

покиненням свого місця проживання; 

5) виникає у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру; 

6) включають в себе різні категорії населення, а особливо до них, поза 

сумнівами, відносяться: люди з особливими потребами, люди похилого віку, 

особи, які не можуть самостійно пересуватися, самотні матері з дітьми; 

7) обов’язкова наявність довідки про зміну місця перебування; 

8) у держави виникає обов’язок здійснення обов’язкового соціального 

захисту даної категорії осіб; 
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9) задоволення основних потреб переселенців регламентовано 

законодавством і передбачає створення належних умов соціальної адаптації, 

забезпечення тимчасовим житлом, сприяння у працевлаштуванні, продовження 

здобуття освіти, захист від дискримінації та примусового повернення, допомогу 

в добровільному поверненні. 

Водночас внутрішньо переміщена особа (переміщенець) характеризується 

наступними ознаками: 

1) суб’єктом є громадянин України, іноземці та особи без громадянства, 

що на законних підставах перебувають на території України; 

2) відсутність факту перетинання державного кордону, при цьому, 

відбувається перетинання ліній адміністративно-територіальних одиниць; 

3) до їх числа належать різні категорії осіб, здебільшого це особи 

працездатного віку; 

4) метою такої дії суб’єкта є підвищення соціально-культурного, 

фінансового, побутового рівня та умов життя, захист свого життя та життя 

близьких; 

5) може здійснюватися на добровільних засадах, без будь-якого тиску зі 

сторони, так і за наявності негативних життєвих обставин, що примушують 

особу змінити своє місце проживання; 

6) у разі добровільного переміщення може не потребувати юридичного 

оформлення свого статусу, тобто отримання відповідних довідок. Однак, варто 

акцентувати увагу, що добровільно внутрішньо переміщені особи, які 

зареєстровані в іншому, ніж фактичне місце проживання та роботи, населеному 

пункті, не можуть вповні користуватися соціальними послугами та послугами з 

охорони здоров’я, які надаються за місцем офіційного проживання громадянина. 

В той же час, якщо внутрішнє переміщення особи відбувається у примусовому 

порядку, або у зв’язку з виникненням ситуації, що загрожує життю і здоров’ю як 

самої особи або/чи його близьких – потребує отримання довідки про зміну місця 

перебування. 

Вимушені внутрішньо переміщені особи (переселенці) принципово 

відрізняються від добровільних, спрямованих на покращання матеріального та 
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соціального становища, тим, що, навпаки, спричиняють втрату соціального 

статусу та руйнування добробуту переселенців. Так, наприклад, на тлі 

інтенсивної підготовки до відвоювання міста Мосула - другого за величиною 

іракського міста, яке бойовики «Ісламської держави» захопили в червні 2014 

року - в Організації Об’єднаних Націй стурбовані, що в гіршому випадку 

кількість біженців з регіону може сягнути 1,5 мільйона. Скільки іракців 

проситимуть притулку за кордоном, а скільки залишаться всередині країни, 

експерти ООН не беруться прогнозувати. Більшість втікачів від бойових дій 

залишаються в Іраку. Наразі в країні налічується вже 3,3 мільйона переміщених 

осіб. Водночас, іракці - поряд із сирійцями і афганцями - серед лідерів серед 

шукачів притулку у країнах ЄС, насамперед у Німеччині [52]. 

Отже, з вище наведених особливостей, на нашу думку, очевидно, що 

поняття «внутрішнє переміщення особи (переміщенець)» та «переселенець» 

співвідносяться між собою як рід та вид. В той же час, можна говорити і про те, 

що правова категорія «внутрішньо переміщена особа» є поняттям ширшим за 

змістом та включає в себе під вид «переселенець», однак, в даному випадку, 

звертаємо увагу безпосередньо на факторі добровільності та примусовості, що 

спонукало суб’єкта до зміни місця постійного проживання. Саме тут необхідно 

акцентувати увагу на вживанні терміну «постійне місце проживання», а не 

попереднє, так як у випадку невимушеного (добровільного) переміщення особа 

може і має право змінювати постійно своє місце перебування. 

Вважаємо, що переміщенець (добровільно внутрішньо переміщена особа) – 

це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на 

території України на законних підставах та має право на постійне проживання 

в Україні, яка добровільно залишила своє місце проживання у результаті 

ускладнення політичної, соціальної, економічної, екологічної ситуації у 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці. 

Водночас, на нашу думку, переселенець – це громадянин України, 

іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на 

законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яка 

примусово залишила (покинула) своє місце проживання у результаті або з 
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метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Наступні правові категорії зміст яких ми розкриємо це «мігрант» та 

«біженець». 

Одними з найчисельніших суб’єктів, учасників процесів переміщення є 

мігранти (від лат. migrans, migrantis „переселенець; той, хто переселяється”) – 

особи, котрі здійснюють міграцію, тобто перетинають державні або 

адміністративно-територіальні кордони з метою зміни місця проживання 

назавжди або на певний час [53, с. 130].  

Розглянемо етимологію правового поняття «мігрант».  

У словниковій літературі слово „migrant” в прямому значенні означає 

„кочівник”, „перелітний”, „переселенець” [54, с.469]. Мігранти могли 

переміщатися як між кордонами різних країн, так і між територіями однієї 

держави.  

І.К. Василенко у свої дисертаційній роботі зазначає, що слово „мігрант” у 

російській та українській мовах почало застосовуватися як самостійний термін 

для позначення всіх осіб, що переміщаються [33, c.21].  

Одним із перших документів, у якому був використаний термін „мігрант”, 

є Конвенція про працівників-мігрантів № 97, від 1.07.1949 р., набула чинності 

22.01.52 р. У ст. 11 надається така дефініція: „1. Відповідно до мети цієї 

Конвенції, термін „працівник-мігрант” означає особу, яка мігрує з однієї країни в 

іншу з наміром отримати роботу інакше, ніж за власний рахунок, і охоплює 

будь-яку особу, котра визнається, відповідно до закону, як працівник-мігрант” 

[55, с.200].  

У статті 11 Конвенції про зловживання в галузі міграції й про забезпечення 

працівникам-мігрантам рівних можливостей та рівного ставлення надається таке 

визначення: працівник-мігрант означає особу, яка мігрує або мігрувала з однієї 

країни до іншої з метою одержання будь-якої роботи, окрім як за власний 

рахунок, і включає в собі будь-яку особу, котра законно в'їхала в країну як 

працівник-мігрант” [56, с.212]. Тобто в даному випадку, можна сказати по-
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перше, суб’єктом може бути як громадянин країни (якщо внутрішня міграція), 

так і іноземець і особа без громадянства; по-друге, метою такого переміщення є 

покращення свого соціально-економічного становища. 

Теж саме стосується і визначення «мігранта», яке наведено у Європейській 

конвенції про правовий статус працівників-мігрантів, де під даним поняттям 

пропонуємо розуміти громадянина однієї країни, що перебуває й працює в іншій 

[57, с.265]. 

Дещо звужене визначення поняття «працівник-мігрант» надається у ст. 2 

Міжнародної конвенції про захист прав всіх працівників-мігрантів та членів їх 

родин та означає особу, що буде займатися, займається або займалося 

оплачуваною діяльністю в державі, громадянином якої він або вона не є” [58, 

с.160]. З приводу запропонованого зауваження можна не погодитися, адже, як в 

теорії, так і в міжнародній практиці мігранта визначають як особу, яка 

переміщується (переселяється) як в середині країни, так і за її межі. 

Варто акцентувати увагу, що в чинному українському законодавстві 

законодавцем не визначено поняття «мігрант». 

В положеннях Угоди про допомогу біженцям та вимушеним переселенцям 

зазначено, що біженцем визнається особа, яка, не будучи громадянином 

Сторони, що надала притулок, була змушена покинути місце свого постійного 

проживання на території іншої Договірної Сторони внаслідок вчиненого щодо 

нього або членів його сім’ї насильства або переслідування в інших формах, або 

реальній небезпеці піддатися переслідуванню за ознакою расової або 

національної приналежності, віросповідання, мови, політичних переконань, а 

також приналежності до певної соціальної групи в зв’язку зі збройними і 

міжнаціональними конфліктами. Біженцем не може визнаватися особа, яка 

вчинила злочин проти миру, людяності або інший умисний кримінальний злочин 

[59]. 

В Законі України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» [60] визначено, що біженець – це особа, яка не є 

громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою 

переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства 
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(підданства), належності до певної соціальної групи або політичних 

переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не 

може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим 

захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і 

перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не 

може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань. 

Як слушно зазначає С.М. Стешенко, поняття «мігрант» суттєво 

відрізняється від біженців, шукачів притулку, вигнанців та інших осіб, які були 

змушені залишити країни свого походження чи перебування через обставини, що 

загрожували особистій безпеці як їх самих, так і членів їх родин, і навіть через 

обставини, що створювали небезпеку самому життю певної особи чи осіб [61, 

с.234].  

В той же час, різниця між мігрантами та біженцями полягає в тому, що 

мігрант по-перше, може переміщатися як в середині країни, так і поза її межі; по-

друге, підставою зміни постійного проживання може бути отримання освіти 

(навчання), медичної допомоги, зміна місця роботи тощо; по-третє, суб’єктом 

може бути як громадянин України, так і іноземець, особа без громадянства, які 

на законних підставах перебувають на території України.  

Водночас, що стосується біженця, то: по-перше, ним може бути лише 

іноземець та особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на 

території України; по-друге, суб’єкт змінює постійне місце проживання 

внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками 

раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до 

певної соціальної групи або політичних переконань; по-третє, обов’язково 

перебуває за межами країни своєї приналежності та не може користуватися її 

захистом або за межами країни свого попереднього постійного проживання. 

При цьому, в категорії «біженець» слід виокремлювати такі підвиди як 

«особи, які потребують тимчасового захисту» та «особи, які потребують 

додаткового захисту». 

Отже, розглянувши поняття та характерні риси таких понять як «мігрант» 

та «біженець» визначено, що за своїм смисловим навантаженням вони є 
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різновекторними. Єдине, що можна виділити як спільне – це можливість 

переміщення через зовнішній кордон держави, в даному випадку мова йде про 

зовнішню (міжнародну) міграцію. Водночас, правові поняття «мігрант» та 

«внутрішньо переміщена особа» та в свою чергу поняття «внутрішньо 

переміщена особа», «переселенець», «переміщенець» співвідносяться між собою 

як рід та вид або як ціле та частини. Наголошено, що поняття «внутрішньо 

переміщена особа» є першоосновою (загальним поняттям), а поняття 

«переміщенець» та «переселенець» її складові, які наділені власними 

особливостями, а їх синонімізація є неправильною. Втім якщо говорити про 

підвид поняття «внутрішньо переміщена особа» - «переселенець», то наразі 

можна провести паралель з поняттям біженець, в частині підстав, які спонукають 

суб’єкта до зміни постійного місця проживання - уникнення негативних 

наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів 

насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. Таким чином, поняття «мігрант» та «біженець» є 

паралельними правовими категоріями, в той час як поняття «внутрішньо 

переміщена особа», «переселенець», «переміщенець» - родовидовими. 

Узагальнюючи вищевикладене, вважаємо, що внутрішнє переміщення 

населення можна класифікувати наступним чином залежно від: 

1) часового періоду: а) маятникова; б) переселенська; 

2) тривалості: а) постійна; б) тимчасова; 

3) волі суб’єкта: а) переміщенська (добровільна); б) переселенець 

(примусова); 

4) соціального статусу суб’єкта: а) діти; б) підлітки; в) студенти; г) 

працівники; д) пенсіонери; 

5) територіальних меж: а) міжмісцева; б) регіональна. 
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1.3. Специфіка внутрішніх переміщень населення в умовах 

проведення військових операцій 

 

Проведення військових операцій на території країни, зазвичай, тягне за 

собою несприятливі наслідки для її населення. Не виключенням є і створення 

необхідності при наявності вкрай негативних подій для населення, що полягає у 

вимушеній зміні місця постійного проживання. Відповідно переміщення 

населення в умовах проведення військових операцій тягне за собою виникнення 

правових наслідків. 

Військова операція - у загальному вигляді являє собою форму ведення 

бойових дій оперативними (оперативно-стратегічними) об’єднаннями збройних 

сил; сукупність узгоджених й взаємозв’язаних за метою, завданнями, місцем й 

часом одночасних і послідовних битв, бойових та спеціальних дій, ударів, 

маневру та дій військ (сил), що проводяться на ТВД або стратегічному 

(операційному) напрямі за єдиним замислом і планом для вирішення 

стратегічних, оперативних завдань у визначеному районі у встановлений період 

часу [62]. 

Військова операція (від лат. Operatio - дія) - форма ведення військових дій 

оперативними (оперативно-стратегічними) об’єднаннями збройних сил, 

сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за метою, завданнями, місцем, часом 

ударів, маневрів, боїв і битв різнорідних військ (сил) видів ЗС, які проводяться 

одночасно і послідовно відповідно за єдиним задумом і планом для вирішення 

завдань на фоні військових дій або війни, стратегічному або операційному 

напрямку (в певній зоні, районі) у встановлений період часу [63]. 

Військові операції можуть проводитися об’єднаннями одного або кількох 

видів збройних сил. За масштабом операції бувають: стратегічні, фронтові 

(флоту, округу ППО, групи армій), армійські (корпусні), флотилії; за часом 

проведення - перші і наступні; залежно від сфери ведення бойових дій - 

сухопутних військ, морські, протиповітряні та повітряні; особливим видом 

операцій є спільні (повітряно-десантні, морські десантні та протидесантні) [62]; 

за членством виділяють – одноособові та сумісні військові операції (операції за 
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участю двох або більше країн-учасниць та залученням щонайменше 

підрозділів двох видів збройних сил (AAP-6). 

Військові операції за своїми цілями можуть бути наступальні і оборонні. 

Так, наприклад, наступальні військові операції армії Іраку проти 

екстремістського угруповання «Ісламська держава», на сьогоднішній день, 

можуть спричинити вимушене внутрішнє переміщення 2,3 мільйона осіб. Про це 

у четвер, 23 червня 2016 року, в інтерв’ю агенції Reuters заявила координаторка 

ООН щодо Іраку Ліза Гранде. «Невтішний прогноз щодо такої великої кількості 

біженців створює додаткові складнощі для уряду Іраку та союзників на чолі зі 

Сполученими Штатами, які оголосили про плани наступу на ІД, щоб вибити 

ісламістів з більшої частини Іраку», пише Reuters. Як відомо, наступ іракської 

армії на позиції ІД, зокрема на одне з найбільших міст країни - Мосул, яке 

контролюється ІД, підтримують сили західної коаліції [64]. 

За прогнозами ООН, озвученими Лізою Гранде, свої домівки залишать 

щонайменше 430 тисяч мешканців провінції Анбар на заході країни. Також 

стануть біженцями близько 830 тисяч людей, які проживають уздовж так званого 

«Мосульського коридору», який простягається від півночі провінції Салахуддін 

до самого Мосула, який є оплотом ІД. За найгіршого сценарію саме місто Мосул 

може залишити близько мільйона осіб, прогнозує Гранде. «Буквально протягом 

кількох місяців кількість внутрішньо переміщених сімей в країні подвоїться», - 

зазначила вона і додала, що ООН намагається уже зараз підготуватись до 

майбутнього напливу біженців, щоб оперативно реагувати на надзвичайні 

гуманітарні ситуації. Згідно з даними ООН, понад 3,4 мільйона осіб в Іраку вже 

були вимушені залишити власні домівки через конфлікт. Минулого місяця через 

наступ урядових сил на місто Фаллуджа його покинули 85 тисяч осіб [64]. 

На даний час, в законодавстві України не міститься визначення поняття 

«військова операція». Водночас, Законом України «Про боротьбу з тероризмом» 

[65] визначено, що комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих 

на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, 

звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження 
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терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності називається 

антитерористичною операцією. 

Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» [66] визначено, що на території України 

проводиться антитерористична операція. Період проведення антитерористичної 

операції - час між датою набрання чинності Указом 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 та датою 

набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення 

антитерористичної операції або військових дій на території України. 

Територія проведення антитерористичної операції - територія України, на 

якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом 

Міністрів України переліку, де проводилася 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. 

Для оперативного керівництва антитерористичною операцією утворюється 

спеціальний штаб, який очолює керівник антитерористичного центру при СБУ. 

Даний центр складається з Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а 

також координаційних груп та їх штабів, які створюються при регіональних 

органах Служби безпеки України. 

Згідно із законом «Про боротьбу з тероризмом» до антитерористичної 

операції залучені СБУ, Міноборони, Прикордонна служба й центральні органи 

влади. Тобто, антитерористична операція може бути поділена на такі ж самі 

підвиди, що і військова операція (наступальна, спільна, операція сухопутних 

військ, морських, протиповітряних та повітряних, спільними тощо). 

Статтею 15 Закону [65] передбачено, що у районі проведення 

антитерористичної операції посадові особи, залучені до операції, мають право:  
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1) застосовувати відповідно до законодавства України зброю і спеціальні 

засоби;  

2) затримувати і доставляти в органи Національної поліції осіб, які 

вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають 

виконанню законних вимог осіб, залучених до антитерористичної операції, або 

дії, пов’язані з несанкціонованою спробою проникнення в район проведення 

антитерористичної операції і перешкоджання її проведенню; 

3) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують 

особу, а в разі відсутності документів - затримувати їх для встановлення особи;  

4) здійснювати в районі проведення антитерористичної операції особистий 

догляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та 

речей, які ними перевозяться;  

5) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і 

пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, у тому числі 

транспортні засоби дипломатичних представництв і консульських установ, та 

громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити громадян з окремих 

ділянок місцевості та об’єктів, відбуксировувати транспортні засоби;  

6) входити (проникати) в жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, 

що належать громадянам, під час припинення терористичного акту та при 

переслідуванні осіб, які підозрюються у вчиненні такого акту, на територію та в 

приміщення підприємств, установ і організацій, перевіряти транспортні засоби, 

якщо зволікання може створити реальну загрозу життю чи здоров’ю людей;  

7) використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні 

засоби, у тому числі спеціальні, що належать громадянам (за їх згодою), 

підприємствам, установам та організаціям, за винятком транспортних засобів 

дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та 

міжнародних організацій, для запобігання терористичному акту, переслідування 

та затримання осіб, що підозрюються у вчиненні терористичного акту, або для 

доставки осіб, які потребують термінової медичної допомоги, до лікувальних 

закладів, а також для проїзду до місця злочину.  
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У ситуаціях, пов’язаних із вчиненням або загрозою вчинення 

терористичного акту, спеціальні підрозділи та підрозділи особливого 

призначення суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, з 

метою виконання покладених на них завдань можуть: 1) проникати на 

захоплений терористами об’єкт; 2) фізично затримувати терористів, а у 

випадках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю заручників, 

учасників операції або інших осіб, - знешкоджувати терористів; 3) 

випереджувати дії терористів, що можуть призвести до техногенно-небезпечних 

наслідків; 4) звільняти заручників; 5) забезпечувати зберігання речових доказів, 

документів, речей, цінностей; 6) роззброювати та охороняти осіб, затриманих під 

час проведення антитерористичної операції. 

Здійснивши аналіз законодавства, яким урегульовано порядок проведення 

антитерористичної операції, можемо виокремити підстави за наявності яких 

може бути розпочата антитерористична операція: 

1) терористичний акт загрожує загибеллю багатьох людей чи іншими 

серйозними наслідками, або якщо його вчинено одночасно на території кількох 

областей, районів чи міст;  

2) ситуація, пов’язана із вчиненням або загрозою вчинення терористичного 

акту, є невизначеною щодо причин та обставин її виникнення і подальшого 

розвитку;  

3) учинення терористичного акту зачіпає міжнародні інтереси України та її 

відносини з іноземними державами;  

4) реагування на вчинення дій з ознаками терористичного акту належить 

до компетенції різних правоохоронних та інших органів виконавчої влади;  

5) очевидною є неможливість відвернення або припинення терористичного 

акту силами правоохоронних та місцевих органів виконавчої влади окремого 

регіону. 

Таким чином, можемо зазначити, що проведення антитерористичної 

операції в Україні створює обмеження прав і свобод громадян України, іноземців 

та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території 

України, безпосередньо. Статтею ст. 33 Конституції України чітко визначено, що 
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кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, 

гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право 

вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються 

законом. В той же час, ст. 64 Основного Закону передбачено, що конституційні 

права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені лише в умовах 

оголошення воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих 

обмежень. Однак, на сьогоднішній день, на законодавчому рівні не було введено 

воєнний стан. Тому, спостерігається колізія в нормах законодавства, а саме: 

Конституції України та ст. 14 Закону України «Про боротьбу з тероризмом». 

Адже, проведення антитерористичної операції не передбачає обов’язку 

запровадження воєнного стану, при цьому, створює необхідність запровадження 

спеціального правового режиму, який з юридичної точки зору, можливий лише 

при введенні воєнного стану. Тобто зазначена ситуація спричиняє порушення 

прав особи на свободу пересування, вільний вибір місця проживання. Саме тому, 

автор наголошує на необхідності приведення норм Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом» у відповідність з положеннями Конституції України. 

Видовим поняттям військової операції є спеціальна операція [7] – комплекс 

розвідувальних, оперативних, ізоляційно-режимних, інформаційно-ідеологічних 

заходів і бойових дій (боїв), що здійснюються силами державних 

правоохоронних органів, правоохоронних і військових формувань держави, 

миротворчих сил із санкції ООН самостійно або спільно, в обмежений час, за 

загальним замислом та під єдиним керівництвом із застосуванням комплексу 

традиційних і нетрадиційних (специфічних) форм, способів і засобів боротьби на 

своїй території або за межами держави. 

О. В. Лавніченко, В. П. Варакута, І. С. Луговський та О. В. Кривенко 

зазначають, що загальновійськова спеціальна операція проводиться 

загальновійськовими об’єднаннями, з’єднаннями і частинами у тих випадках, 

коли боротьба з диверсійними або партизанськими (іррегулярними) збройними 

формуваннями складає основний зміст військових дій. У той же час, деякі 

спеціальні операції, зокрема з роззброєння великих диверсійних або 

терористичних формувань, що проводяться на території, контрольованій 
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органами державній влади, можуть проводитися як спільні за участі Збройних 

Сил, підрозділів СБУ, МВД та інших відомств. 

Практично кожний збройний конфлікт є причиною виникнення нових 

форм і способів застосування військ. Так, практикою була вироблена і 

залишається пріоритетною форма ведення оперативних дій з урегулювання 

збройного конфлікту всередині країни – “спільна спеціальна операція”. 

Елементом такої операції стали спеціальні дії. За останні роки на основі 

накопиченого бойового досвіду в наукових виданнях було опубліковано безліч 

матеріалів, які відображують погляди російських і вітчизняних військових 

фахівців на ведення сучасних спеціальних військових дій. Вихідною 

передумовою цього стало те, що традиційні тактичні форми, такі, як наступ і 

оборона, вже не охоплювали всього обсягу завдань збройної боротьби з 

противником, що діяв партизанськими методами. Виникла суперечність між 

необхідністю мати високі щільності сил і засобів на вирішальних напрямках за 

допустимого ступеня їх розосередженості та необхідності, у разі обмеженої 

кількості військ (сил), вести бойові дії на широкому фронті. Особливо це 

протиріччя проявляється під час виконання завдання з ізоляції району 

проведення спеціальної операції з локалізації та нейтралізації збройного 

конфлікту всередині країни. 

Спільна спеціальна операція є сукупність погоджених і взаємозв’язаних 

дій загальновійськових частин, формувань спеціального призначення й інших 

сил та засобів зі знешкодження НЗФ. Деякі спеціальні операції можуть 

організовуватися і проводитися за планом Генерального штабу Збройних Сил 

України. В окремих випадках, особливо у загрозливий період і початковий 

період військового конфлікту, спеціальна операція може бути самостійною. 

Спільні спеціальні операції готуються і проводяться тимчасово 

створюваними угрупованнями військ (сил) із залученням частини об’єднань і 

з’єднань кількох видів збройних сил, родів військ і спеціальних військ для 

виконання спеціальних завдань. При цьому, диверсійні й інформаційно-

психологічні спільні спеціальні операції проводяться під керівництвом 
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загальновійськових командувань і, як правило, є складовою частиною 

фронтової (армійської) наступальної або оборонної операції. 

До самостійних спеціальних операцій доцільно віднести операції, які 

проводяться силами і засобами СБУ і МВС. 

Спеціальні дії тісно пов’язані з бойовим застосуванням сил і засобів 

спеціального призначення (сил спеціальних операцій). Зростання ролі і значення 

таких сил у збройній боротьбі у сучасних умовах викликане, у першу чергу, 

різким підвищенням бойової ефективності зразків озброєння під час їх 

застосування спеціальними військовими формуваннями [67, с.52-53]. 

Таким чином, проаналізувавши поняття та підстави проведення 

уповноваженими органами держави військової, спеціальної та 

антитерористичної операції можемо сказати, що в них є багато спільного, а в 

деяких випадках, підстави, суб’єкти збігаються і досить складно здійснити їх 

розмежування, в будь-якому випадку, дані операції тягнуть за собою настання 

негативних наслідків для населення, в тому числі і обмеження конституційного 

права на вільний вибір проживання та пересування.  

Розглянемо більш детально заходи право обмежувального характеру, які 

застосовуються до громадян, іноземців та осіб без громадянства, які на законних 

підставах перебувають на території України, в частині, обмеження права на 

свободу пересування та вільних вибір місця проживання. 

1. Обов’язковість наявності перепустки, яка дає право особі вільного 

та безперешкодного в’їзду в район проведення антитерористичної операції і 

виїзд з нього через блокпости та контрольні пункти.  

Для захисту національної безпеки та громадського порядку Уряд, на своїй 

території має право контролювати пересування громадян України, іноземців та 

осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території 

України. Відповідно до міжнародного права, всі сторони конфлікту повинні 

вжити заходів по забезпеченню безпеки і захисту мирного населення в районах 

бойових дій. 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право на 

вільний та безперешкодний в’їзд в район проведення антитерористичної операції 
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і виїзд з нього через блокпости та контрольні пункти за умови пред’явлення 

паспортних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України та перепустки, яка видається Координаційним центром та 

Координаційними групами (у визначених місцях).  

Оформлення таких перепусток здійснюється безкоштовно координаційним 

центром у м. Краматорськ та координаційними групами, які створені при 

управліннях (відділах) МВС у містах Старобільськ, Артемівськ, Велика 

Новосілка, Маріуполь. 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають 

на неконтрольованій території, можуть оформити перепустку безпосередньо на 

найближчому до них контрольному пункті, призначеному для пропуску 

громадян або вантажів. Перепустка іноземцям або особі без громадянства, 

видається за умови надання особою згоди на обробку та зберігання її 

персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі та при 

наявності однієї з таких підстав:  

1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території близьких 

родичів чи членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, що 

підтверджується документами, виданими уповноваженими державними 

органами України;  

2) розташування на неконтрольованій (контрольованій) території місця 

поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними 

документами;  

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій 

(контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами;  

4) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з 

метою мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарних міркувань 

(виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);  

5) необхідності виконання дипломатичних та консульських функцій, в 

тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна 

(виключно за клопотанням або погодженням з МЗС)  
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Перепустка громадянам України, видається за умови надання особою 

згоди обробку та зберігання її персональних даних в інформаційно-

телекомунікаційній системі та при наявності однієї з таких підстав:  

1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території особи, яка 

намагається в’їхати на цю територію, або її близьких родичів чи членів сім’ї, що 

підтверджується документами, виданими уповноваженими державними 

органами України;  

2) розташування місця поховання на неконтрольованій (контрольованій) 

території близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними 

документами;  

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій 

(контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами;  

4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на 

неконтрольованій (контрольованій) території;  

5) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з 

метою мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарною питань;  

6) необхідності виконання функцій в рамках діяльності міжнародних 

організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням 

з МЗС);  

7) здійснення регулярних поїздок на неконтрольовану (контрольовану) 

територію, пов’язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць.  

Перепустка видається особам, які досягли 18-річного віку. Дані про 

неповнолітніх осіб вносяться до перепусток їхніх батьків або законних 

представників [68]. 

Разом з тим, слід акцентувати увагу, що система перепусток значно 

обмежує можливості людей покинути райони, які постраждали внаслідок 

конфлікту або отримати доступ до безпечних районів і життєво необхідну 

допомогу, включаючи гуманітарну допомогу.  

Так, вважаємо, що недоліками «перепускної системи» є: 

1) наявність складної комунікативної системи обміну інформацією та 

отримання відповідної необхідної документації - встановлення складних і 
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обтяжливих вимог для подання заяв, труднощі в отриманні необхідної 

документації в зонах конфлікту, де немає державних адміністрацій і служб, 

неузгоджена система подачі заяв і неможливість дістатися до компетентних 

органів, що займаються видачею дозволів, значно знизили можливості мирних 

жителів виїзджати з Донецької та Луганської областей; 

2) відсутність безпечного забезпечення оформлення перепусток - 

спеціально відведені місця, де можна подати заяви, розташовані в зонах 

активних бойових дій, і до них можна дістатися лише дорогами, які піддаються 

обстрілу і перехресному вогню;  

3) часові затримки населення на контроль-пропускних пунктах - люди 

протягом довгого часу очікували на те, щоб подати заяви на контрольно-

пропускних пунктах в небезпечних районах. Проблеми з системою перепусток 

не залишають мирним жителям, які бажають швидко покинути території, 

постраждалі внаслідок конфлікту, іншого виходу, як об’їжджати їх. Цим вони 

наражають себе на підвищену небезпеку в нестабільних умовах; 

4) створення обмежень вільної діяльності волонтерів та волонтерських 

організацій щодо надання допомоги під час проведення евакуації мирного 

населення з територій, що не контролюються урядом. В результаті, безпека і 

захист мирного населення, включаючи літніх людей і осіб з обмеженими 

можливостями, викликає серйозні занепокоєння [80]. 

Рішення про відмову в оформленні особі перепустки приймається в разі:  

1) коли особою створено чи може бути створено загрозу національній 

безпеці держави або охороні громадського порядку, забезпеченню охорони 

здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які 

проживають на території України;  

2) коли паспортний документ підроблений, зіпсований або не відповідає 

встановленому зразку чи належить іншій особі;  

3) подання особою завідомо неправдивих відомостей або підроблених 

документів;  

4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що особа має інші, ніж заявлені у 

заяві, підстави та мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію або 
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якщо вона не надала підтвердження щодо підстав та мети в’їзду на зазначену 

територію;  

5) відсутності у іноземця чи особи без громадянства документа, що 

підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період 

запланованого перебування на території України або відповідних гарантій 

приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким перепустка 

видається за умов клопотання або погодження МЗС України).  

Рішення про відмову в оформленні перепустки може бути оскаржене 

керівнику Координаційного центру або керівниками Координаційних груп або 

до суду.  

Видача перепусток особам, які бажають переткнути лінію зіткнення 

здійснюється: протягом 10 діб через Координаційний центр та Координаційні 

групи, блокпости першого рубежу; протягом 1 доби через контрольні пункти 

в’їзду-виїзду або блокпости першого рубежу на напрямках руху при наявності 

відповідних документів (телеграма, завірена закладами охорони здоров’я, про 

смерть або хворобу близьких осіб; документ, що підтверджує місце поховання 

близьких осіб) за письмовим (усним) погодженням керівників Координаційного 

центру та Координаційних груп [72]. 

2. Запровадження посиленого контролю за внутрішньо переміщеними 

особами, транспортними засобами та вантажами. 

Здійснення посиленого контролю за внутрішньо переміщеними особами, 

транспортними засобами та вантажами затверджено Наказом першого 

заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України 

(керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 

областей) від 12 червня 2015 року № 415 ог «Тимчасовий порядок контролю за 

переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію 

зіткнення у межах Донецької та Луганської областей». Даним актом визначено 

окремі питання здійснення контролю за переміщенням в районі проведення 

антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (далі 

– АТО), вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, осіб, 

транспортних засобів та вантажів (товарів), а також види блокпостів, 
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контрольних пунктів в’їзду-виїзду, порядок їх функціонування, правила їх 

перетинання. 

Контроль за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів 

(товарів) вздовж лінії зіткнення здійснюється на таких засадах: - протидії 

тероризму; - протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних структур; - 

забезпечення права громадян України виїхати з неконтрольованих територій; - 

посилення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів 

(товарів) на неконтрольовані території. 

Вїзд-виїзд осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської 

областей здійснюється на підставі перепустки - дозволу на право переміщенням 

осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах 

Донецької та Луганської областей. 

Контроль за в’їздом в район проведення АТО та виїздом з нього осіб, 

транспортних засобів і переміщення вантажів (товарів) у визначених пунктах 

здійснюється уповноваженими службовими особами контрольних органів і 

служб: 

1) громадян України (окрім осіб, залучених до проведення АТО) – за 

умови пред’явлення будь-якого документа, що посвідчують особу (відповідно до 

п.1 ст.2 Положення про прикордонний режим, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147), дозволом фізичної 

особи; 

2) іноземців та осіб без громадянства – за паспортним документом та 

дозволом фізичної особи. 

У разі надання громадянином документу про посвідчення особи, що 

звільнилась з місць позбавлення волі на неконтрольованій території упродовж 

трьох діб, після відповідної перевірки МВС та Державної міграційної служби 

України (далі – ДМСУ), надається довідка (копія форми 1 щодо підтвердження 

громадянства та отримання паспорту громадянина України) для подальшого 

пропуску його на підконтрольну територію України. 

В’їзд на неконтрольовану територію дітей, які не досягли 16-річного віку, 

здійснюється з дотриманням вимог передбачених для таких осіб [69]. 
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Виїзд з неконтрольованої території громадян України: 

1) які народились у 1998 році і пізніше та не змогли оформити паспорт 

громадянина України (внаслідок проживання у населених пунктах, на території 

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 

повному обсязі свої повноваження), здійснюється за умови пред’явлення 

свідоцтва про народження/копії свідоцтва про народження або будь-якого 

іншого документа, який дає можливість ідентифікувати таких осіб, особи (осіб), 

у супроводі якої (яких) громадяни України, які не досягли 16-річного віку 

виїжджають з неконтрольованої території, та дозволом фізичної особи; 

2) які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення 

свідоцтва про народження дитини, будь-якого документа, визначеного статтею 5 

Закону України «Про громадянство України» [70] або статтею 2 Закону України 

«Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» [71] особи 

(осіб), у супроводі якої (яких) громадяни України, які не досягли 16-річного віку 

виїжджають з неконтрольованої території, та дозволом фізичної особи; 

3) дитини, яка народилась після початку проведення АТО, та внаслідок 

проживання у населених пунктах, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 

повноваження, їй не було оформлено свідоцтво про народження, здійснюється за 

умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону 

України «Про громадянство України» [70] або статтею 2 Закону України «Про 

порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» [71] особи (осіб), 

у супроводі якої (яких) дитина виїжджає з неконтрольованої території, та 

дозволом фізичної особи. 

Даний дозвіл фізичній особі надається за умови надання згоди на обробку 

та зберігання її персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі 

та при наявності однієї з таких підстав: 

1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території особи, яка 

намагається виїхати на цю територію, або її близьких родичів чи членів сім’ї, що 

підтверджується документами, виданими уповноваженими державними 

органами України; 
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2) розташування на неконтрольованій (контрольованій) території місця 

поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними 

документами; 

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій 

(контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами; 

4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на 

неконтрольованій (контрольованій) території;  

5) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з 

метою мирного врегулювання конфлікту чи з гуманітарних питань; 

6) необхідності виконання дипломатичних та консульських функцій, в 

тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна 

(виключно за клопотанням або погодженням з МЗС); 

7) необхідності виконання функцій в рамках діяльності міжнародних 

організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням 

з МЗС); 

8) здійснення поїздок на неконтрольовану (контрольовану) територію 

(трудова діяльність, навчання, наукова діяльність, культурна або релігійна мета, 

оздоровлення, супровід дитини до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних 

закладів, тощо). 

Для отримання дозволу фізичній особі необхідно зареєструватися на веб-

порталі СБУ та заповнити формалізовану заяву або подати заповнену 

формалізовану заяву особисто чи надіслати її поштою до КЦ, КГ, КПВВ, на 

блокпост першого рубежу. Інформація про надання дозволу автоматично 

відображається на власній сторінці заявника веб-порталу СБУ. 

Дозвіл фізичній особі надається на підставі заявок: 

протягом 10 діб через відповідний підрозділ з питань режиму та 

економічної діяльності на територіях прилеглих до смуги безпеки вздовж лінії 

зіткнення, блокпости першого рубежу; 

протягом доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду або блокпости 

першого рубежу на напрямках руху при наявності відповідних документів 

(документи про смерть або хворобу близьких осіб; документ, що підтверджує 
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місце поховання близьких осіб) за письмовим (усним) погодженням керівників 

КЦ та КГ. 

Перевірка громадян проводиться протягом 10 діб уповноваженими 

особами СБУ, МВС, ДПСУ, ДМСУ, ДФС, ГПУ та підтверджується підписом 

службової особи, яка її проводила. 

Після надання дозволу фізичній особі, КЦ та КГ формують електронний 

реєстр та щоденно каналами захищеного зв’язку передають його до ДПСУ. Дані 

про дітей, які не досягли 16-річного віку, заносяться разом з даними осіб, що їх 

супроводжують. 

Дозвіл фізичній особі надається для одноразового або багаторазового 

(строком на один рік) в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію та 

виїзду з неї в будь-якому оперативно-тактичному угрупуванні через діючі 

КПВВ. Для іноземця або особи без громадянства дійсний протягом терміну, що 

не може перевищувати дозволений строк перебування іноземця або особи без 

громадянства на території України та повинен враховувати строк, необхідний 

для виїзду за межі України (не менше трьох днів). 

Рішення про відмову у наданні дозволу фізичній особі приймається: 

1) коли особа підозрюється у вчиненні кримінально-караного діяння; 

2) коли паспортний документ підроблений, зіпсований або чи належить 

іншій особі; 

3) якщо є наявні відомості про сприяння особою вчиненню 

правопорушення або уникненню інших осіб від відповідальності. 

Дозвіл у фізичної особи припиняється: 

1) закінчення строку дії дозволу; 

2) особа підозрюється у вчиненні кримінально-караного діяння; 

3) якщо є наявні відомості про сприяння особою вчиненню 

правопорушення або ухиленню інших осіб від відповідальності. 

4) у разі порушення особою порядку перетину лінії зіткнення в КПВВ або 

поза ним.  
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Рішення про відмову у наданні дозволу фізичній особі приймається 

Координаційною групою та надається заявнику не пізніше 20-ти днів з дати 

реєстрації заявки на отримання дозволу. 

Особа, яку змусили або яка самостійно покинула своє місце проживання у 

результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупації, масових проявів насильства, масових порушень прав 

людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, за 

відсутності у такої особи підстав та документів, визначених Тимчасовим 

порядком, перетинає лінію зіткнення за рішенням керівника КЦ без отримання 

дозволу фізичній особі. 

У разі явної загрози життю та здоров’ю людини для перетину лінії 

зіткнення дозвіл не вимагається [72]. 

3. Обмеження доступу внутрішньо переміщених осіб до інформації. У 

епоху глобалізації інформація стає геостратегічним ресурсом від якого залежить 

ефективність проведення військових операцій. Проте інформаційна перевага це 

більше ніж можливість збирати важливу інформацію відносно місцезнаходження 

та своєчасного використання військ. Це також можливість використовувати 

глобальну інформаційно – комунікаційний простір для успішного досягнення 

стратегічної мети [73]. 

Інформація та інформаційні системи у такому контексті стають окремим 

засобом, який інтегрується у загальну військову стратегію. Вони перетворилися 

в могутній засіб впливу, як на діючого або потенційного супротивника, так і на 

державу в інтересах трансформації її в дружнє або союзне. В сучасних умовах 

значення інформаційних операцій, буде постійно збільшуватися. Необхідність та 

важливість інформаційного впливу на потенційного супротивника була завжди 

очевидною [74]. 

Раніше вважалося, що інформація слугує для поінформованості людей про 

події, факти в навколишньому світі. Інформація сприймалася, як корисний 

ресурс, призначений для розширення людських можливостей. У сучасних 

умовах інформаційна війна розглядається військовими теоретиками, як якісно 

новий тип конфлікту, активна протидія в інформаційному просторі, а 
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інформація, при цьому, як потенційна зброя та зручна ціль. Інформаційна війна 

розглядає інформацію, як об’єкт або зброю, що не завдає фізичної шкоди, але 

може призвести до війни реальної. Зазначимо також війни в інформаційному 

середовищі в сучасній науці та військових доктринах, на відміну від 

журналістської практики, зазвичай прийнято називати інформаційними 

операціями, наголошуючи, що вони є лише елементами «реальних» 

багатоаспектних протистоянь. Інформаційні операції є елементами та 

супроводом більш загальних процесів. Ареною інформаційних операцій є 

інформаційний простір [75]. 

Фізичний вимір відображає реальний світ. Це той простір де військові 

операції мають місце на землі, морі, у повітрі та на суші. Інформація 

використовується, як елемент супроводу цих операцій та відповідає за їх 

здійснення. В інформаційному вимірі проходить процес збору, узагальнення, 

обробки та аналізу інформаційних потоків. Цей вимір включає в себе реальний 

світ з деякими елементами когнітивного виміру. Система цього виміру працює за 

моделлю вхід (почуття, базові установки,стимули) та вихід (рішення, цілі та 

напрямки) [76]. 

Інформаційний простір є одним з головних компонентів бойового 

простору, оскільки він формує специфіку сприйняття міжнародним 

співтовариством подій та явищ, які відбуваються у світі. Таким чином інтерес до 

контролю та впливу на цю сферу є досить важливим. Багато міжнародних 

акторів можуть проводити різні маніпуляції на стратегічному, оперативному та 

тактичному рівнях для досягнення необхідної переваги над опонентом [77]. 

У доповнення слід відмітити, що вплив інформаційних технологій на 

військову сферу та на процеси її трансформації є об’єктивною особливістю 

сучасного стану міжнародних відносин де розвиток цих технологій має досить 

широкий характер. 

Так, наприклад, Міноборони у ході проведення антитерористичної операції 

були поширені листівки, в яких населення закликають дотримуватися спокою, по 

можливості не залишати свої будинки, не відпускати дітей без нагляду батьків на 

вулиці міста, не піддаватися на провокації і не виконувати злочинні накази 
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представників самопроголошеної незаконної влади [80]. Дана інформаційна 

діяльність виконує дуже важливу інформаційну функцію та допомагає 

населенню в правильному руслі скоординувати свої дії та зробити правильний 

вибір.  

Для порівняння зазначимо, що в 2003 р. влада США за допомогою невірної 

розвідувальної інформації і сфабрикованих доказів спробувала переконати 

світову спільноту в тому, що Ірак займається розробкою зброї масового 

ураження. 

Голосування за американським проектом резолюції так і не відбулося, 

після того, як представники Росії, Китаю і Франції дали зрозуміти, що накладуть 

вето на будь-яку резолюцію, що містить ультиматум з можливістю застосування 

сили проти Іраку. В результаті в березні 2003 р. почалася операція «Іракська 

свобода». На початку травня Президент США Джордж Буш-молодший заявив 

про завершення активної фази бойових дій. Офіційним завершенням іракської 

війни вважається 2011 р., коли з території Іраку були виведені останні 

американські війська [78]. 

4. Ускладнення отримання неналежної медичної допомоги. Під час 

проведення гуманітарної місії спостерігачами було зафіксовано, що обмеження в 

пересуванні населення призводять до затримки доставки гуманітарної допомоги, 

включаючи медичні препарати і медичне обладнання, в результаті чого 

громадяни, які проживають у непідконтрольних уряду районах, недоотримують 

необхідних засобів і мають обмежений доступ до медичних послуг. Так, 

наприклад, 11 березня 2015 команда СММ відвідала Краснодон, де місцеві 

жителі розповіли спостерігачам СММ, що ускладнений доступ гуманітарної 

допомоги призвів до того, що 17 медичних закладів в районі (як повідомлялося, 

на 133 000 жителів) довгий час залишались без медичних препаратів, оскільки 

їхні запаси вичерпалися за півтора місяці до того [79]. В той же час, ситуація для 

мирних жителів з особливими потребами в цих районах також продовжує 

погіршуватися, особливо для людей літнього віку вона ускладнюється 

неможливістю виїхати через обмеження пересування [80]. 
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5. Підвищений рівень уваги та пильності під час пересування по 

територіям на яких проходять чи проходили військові операції, 

антитерористичні чи інші спеціальні операції. В даному випадку маємо на 

увазі наслідки таких операції та діяльності злочинних (терористичних) суб’єктів. 

Так, наприклад, після проведення однієї з військових операцій в м. Рамаді 

Республіка Ірак в 2015 році місто було на 50 відсотків зруйноване. Багато 

будівель заміновані. За кілька днів у будинках були знешкоджені понад 3000 

вибухових пристроїв. При цьому, знайдені ще далеко не всі пристрої. Багато 

розтяжок сконструйовані з такою диявольською винахідливістю, що можна 

висадити в повітря цілий будинок, якщо їх активувати. Тому їх не можна 

знешкодити. Багато вибухових пристроїв обладнані часовим механізмом або 

керовані дистанційно. Схожа ситуація спостерігається і на території проведення 

антитерористичної операції на Сход України, де кожну добу військові знаходять 

та розміновують сотні вибухових пристроїв, а ще невідомо скільки їх 

залишається прихованими.  

6. Встановлення спеціального режиму у районі проведення 

антитерористичної операції.  

У районі проведення антитерористичної (військової) операції на час її 

проведення може бути встановлено спеціальний порядок, зокрема організовано 

патрульну охоронну службу та виставлено оточення.  

У районі проведення антитерористичної операції можуть вводитися 

тимчасово обмеження прав і свобод громадян. 

З метою захисту громадян, держави і суспільства від терористичних загроз 

у районі проведення довготривалої антитерористичної операції, як виняток, з 

урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, може здійснюватися 

превентивне затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк 

понад 72 години, але не більше ніж на 30 діб. Перебування в районі проведення 

антитерористичної операції осіб, які не залучені до її проведення, допускається з 

дозволу керівника оперативного штабу.  

На вимогу керівників учасників антитерористичної операції підприємства, 

установи та організації, що знаходяться в районі проведення антитерористичної 
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операції, частково або повністю припиняють свою роботу. Відповідні фахівці 

цих підприємств, установ та організацій при проведенні антитерористичної 

операції можуть у встановленому порядку, за їх згодою, залучатися до 

виконання окремих доручень. 

7. Можливість застосування превентивного затримання до особи. В 

період проведення військової (антитерористичної) операції уповноважені 

посадові особи мають право обмежити право на вільне пересування. До осіб 

щодо яких є вагомі підстави вважати, що вони причетні до терористичної 

діяльності може бути застосовано такий захід адміністративного примусу як 

превентивне затримання у районі проведення антитерористичної операції. 

Для відвернення терористичних загроз у районі проведення 

антитерористичної операції відповідно до кримінального процесуального 

законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, 

може здійснюватися превентивне затримання осіб, причетних до терористичної 

діяльності, на строк понад 72 години.  

Граничний строк превентивного затримання не може перевищувати 30 діб.  

Підставою для превентивного затримання є наявність обґрунтованої 

підозри у вчиненні особою терористичної діяльності.  

Превентивне затримання здійснюється за вмотивованим рішенням 

начальника Головного управління (управління) Служби безпеки України або 

начальника територіального органу Національної поліції за згодою прокурора та 

без ухвали слідчого судді, суду. 

Копія рішення про превентивне затримання особи, причетної до 

терористичної діяльності, на строк понад 72 години невідкладно надається 

затриманій особі, а також негайно направляється до слідчого судді, суду 

відповідної юрисдикції разом із клопотанням про обрання належного 

запобіжного заходу стосовно відповідної особи.  

Превентивне затримання особи не може продовжуватися після розгляду 

слідчим суддею, судом клопотання про обрання належного запобіжного заходу 

стосовно цієї особи [65]. 
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Отже, специфіка внутрішніх переміщень населення в умовах проведення 

військових операцій полягає в: 1) обов’язковості наявності перепустки, яка дає 

право особі вільного та безперешкодного в’їзду в район проведення 

антитерористичної операції і виїзд з нього через блокпости та контрольні 

пункти; 2) запроваджені посиленого контролю за внутрішньо переміщеними 

особами, транспортними засобами та вантажами; 3) обмеженні доступу 

внутрішньо переміщених осіб до інформації; 4) ускладненні отримання 

неналежної медичної допомоги; 5) підвищеному рівні уваги та пильності під час 

пересування по територіям на яких проходять чи проходили військові операції, 

антитерористичні чи інші спеціальні операції; 6) встановленні спеціального 

режиму у районі проведення військової операції; 7) можливості застосування 

превентивного затримання до особи. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідивши сутність внутрішніх переміщень населення в умовах 

проведення військових операцій – як об’єкту адміністративно-правового 

дослідження ми пришли до наступних висновків. 

Процес становлення та розвиток внутрішнього переміщення населення 

можна поділити на наступні періоди: «Період розподілу влад та територій» (до 

XVII ст.) - в даний період часу для України було характерно заборона залишати 

оселі без письмового дозволу свого власника, а для можливості внутрішнього 

переміщення запроваджено як загальне правило «проїзні грамоти». В той же час, 

в Іраку відбувалося хаотичне внутрішнє переміщення осіб, причиною якого 

стали релігійні протиріччя між громадянами; відсутність чіткого розподілу влади 

всередині країни між її лідерами; «Завойовницький період» (з XVII до XVIII ст.), 

який характеризувався зміною приналежності як України, так і Іраку до складу 

певної імперії, що в свою чергу, відбувалося внаслідок постійних 

завойовницьких війн, при цьому, внутрішньо переміщені особи ставали або 

«дешевою» робочою силою, або складовим елементом відповідного війська; 

«Капіталістичний період (поч. ХІХ ст.), який характеризувався аграрним 
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перенаселенням та майновим розшарування селянства, урбанізацією та 

індустріалізацією України. В даний період часу Ірак отримав незалежність та в 

країні відбувся стрімкий економічний розвиток; «Період військових катаклізмів 

(кін. ХІХ ст.), який характеризувався посиленням міграції населення з 

політичних мотивів; здійсненням репресій проти т. з. «куркулів» та патріотично 

настроєного населення. В Іраці, в даний час, відбувалися постійні заколоти осіб, 

які були незгодні з існуючим політичним режимом; «Період економічних 

зрушень» (поч. ХХ ст.) – відбувається запровадження масової обов’язкової 

паспортизації; спостерігається підвищення рівня урбанізації. Водночас, в Іраці 

було ліквідовано поміщицьке землеволодіння, відбувся розвиток кооперації на 

селі та націоналізація підприємств; «Сучасний період» (кін.ХХ ст. – по т.ч.), який 

характеризується підвищенням рівня урбанізаційних процесів; розгалуженням 

видів внутрішньо переміщених осіб залежно від різних критеріїв (економічна, 

трудова, соціальна тощо); проведенням антитерористичної операції, що сприяло 

вимушеному переміщенню населення до інших місць проживання; загостренням 

військової обстановки на території Іраку. 

Визначено, що правові поняття «мігрант» та «внутрішньо переміщена 

особа» та в свою чергу поняття «внутрішньо переміщена особа», 

«переселенець», «переміщенець» співвідносяться між собою як рід та вид або як 

ціле та частини. 

Особливостями внутрішнього переміщення населення є: 1) переміщення 

особи відбувається усередині країни, що саме по собі не тягне будь-якої зміни 

його правового статусу й не породжує яких-небудь спеціальних правовідносин, 

які, відповідно, не можна порушити; 2) відповідно до норм закону внутрішньо 

переміщена особа потребує юридичного закріплення за новим 

місцезнаходженням; 3) право перетинання адміністративно-територіальних меж 

усередині України не обмежується, за винятком випадків, передбачених 

законодавством; 4) внутрішньо переміщеними особами можуть бути громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, котрі на законних підставах 

перебувають на території України та змушені були покинути своє місце 

проживання у зв’язку зі збройним конфліктом; 5) довідки про взяття на облік 
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внутрішньо переміщеної особи є безстроковими; 6) уповноваженими 

суб’єктами публічної адміністрації, яким надано право здійснювати реєстрацію 

внутрішньо переміщених осіб є структурні підрозділи з питань соціального 

захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, 

виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - 

уповноважені органи) формують і направляють в електронній формі відповідним 

територіальним підрозділам Державної міграційної служби переліки осіб, яким 

видана довідка про взяття на облік особи, що переміщується з тимчасово 

окупованої території України або району проведення антитерористичної 

операції; 7) потребує єдиної систематизації, зокрема шляхом ведення Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; 8) може бути як 

добровільним, так і вимушеним заходом самозбереження. 

Внутрішнє переміщення населення – це добровільна зміна місця 

проживання суб’єкта, що викликана ускладненням політичної, соціальної, 

економічної, екологічної ситуації у відповідній адміністративно-територіальній 

одиниці або вимушена зміна місця проживання суб’єкта у результаті або з метою 

уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 

повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Особливістю правової категорії «переселенець» є: 1) є громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, що на законних підставах перебувають на 

території України; 2) будучи громадянами держави і залишаючись на її 

території, вони знаходяться під винятковою юрисдикцією і захистом своєї 

країни, навіть якщо сама держава і не в силах забезпечити такий захист; 4) 

характеризується тимчасовим чи постійним залишенням або покиненням свого 

місця проживання; 5) виникає у результаті або з метою уникнення негативних 

наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів 

насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру; 6) включають в себе різні категорії населення, а 

особливо до них, поза сумнівами, відносяться: люди з особливими потребами, 

люди похилого віку, особи, які не можуть самостійно пересуватися, самотні 
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матері з дітьми; 7) обов’язкова наявність довідки про зміну місця перебування; 

8) у держави виникає обов’язок здійснення обов’язкового соціального захисту 

даної категорії осіб; 9) задоволення основних потреб переселенців 

регламентовано законодавством і передбачає створення належних умов 

соціальної адаптації, забезпечення тимчасовим житлом, сприяння у 

працевлаштуванні, продовження здобуття освіти, захист від дискримінації та 

примусового повернення, допомогу в добровільному поверненні. 

Внутрішньо переміщена особа (переміщенець) характеризується 

наступними ознаками: 1) суб’єктом є громадянин України, іноземці та особи без 

громадянства, що на законних підставах перебувають на території України; 2) 

відсутність факту перетинання державного кордону, при цьому, відбувається 

перетинання ліній адміністративно-територіальних одиниць; 3) до їх числа 

належать різні категорії осіб, здебільшого це особи працездатного віку; 4) метою 

такої дії суб’єкта є підвищення соціально-культурного, фінансового, побутового 

рівня та умов життя, захист свого життя та життя близьких; 5) може 

здійснюватися на добровільних засадах, без будь-якого тиску зі сторони, так і за 

наявності негативних життєвих обставин, що примушують особу змінити своє 

місце проживання; 6) у разі добровільного переміщення може не потребувати 

юридичного оформлення свого статусу, тобто отримання відповідних довідок. 

Запропоновано внутрішнє переміщення населення класифікувати залежно 

від: 1) часового періоду: а) маятникова; б) переселенська; 2) тривалості: а) 

постійна; б) тимчасова;3) волі суб’єкта: а) переміщенська (добровільна); б) 

переселенець (примусова); 4) соціального статусу суб’єкта: а) діти; б) підлітки; 

в) студенти; г) працівники; д) пенсіонери; 5) територіальних меж: а) міжмісцева; 

б) регіональна. 

Констатовано, що специфіка внутрішніх переміщень населення в умовах 

проведення військових операцій полягає в: 1) обов’язковості наявності 

перепустки, яка дає право особі вільного та безперешкодного в’їзду в район 

проведення антитерористичної операції і виїзд з нього через блокпости та 

контрольні пункти; 2) запроваджені посиленого контролю за внутрішньо 

переміщеними особами, транспортними засобами та вантажами; 3) обмеженні 
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доступу внутрішньо переміщених осіб до інформації; 4) ускладненні 

отримання неналежної медичної допомоги; 5) підвищеному рівні уваги та 

пильності під час пересування по територіям на яких проходять чи проходили 

військові операції, антитерористичні чи інші спеціальні операції; 6) встановленні 

спеціального режиму у районі проведення військової операції; 7) можливості 

застосування превентивного затримання до особи. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВНУТРІШНІХ ПЕРЕМІЩЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ 

ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ІРАЦІ 

 

2.1. Нормативно-правове регулювання внутрішніх переміщень 

населення в умовах проведення військових операцій в Україні та Іраці 

 

Розвиток правової демократичної України обумовлює зростання ролі 

права, оскільки воно створює для цього необхідні умови: впорядкованість, 

визначеність, організованість та динамічність суспільних відносин. Це 

безпосередньо стосується і публічного управління, в якому практично 

втілюється єдність діяльності і структури апарату управління. Відтак в повному 

обсязі необхідно використовувати можливості правових засобів, і насамперед 

нормативного масиву, не тільки для надійного функціонування системи 

управління, але й для цілеспрямованого зростання його ефективності [81, c. 33].  

В сучасний період постійних змін і політичної нестабільності досить 

актуальною є проблема нормативно-правового регулювання діяльності публічної 

адміністрації. Адже, від ефективної нормативно-правової регламентації залежить 

вплив на всі сфери суспільства. Тому, лише за допомогою норм права, 

закріплених у відповідних нормативно-правових актах, органи публічного 

управління можуть не лише функціонувати у встановлених законодавством 

межах, а й «ефективно» вирішувати завдання, які перед ними постають. Саме 

право повинно чітко врегульовувати діяльність зазначених органів, наділяти їх 

відповідними повноваженнями, необхідними для адміністрування, визначати їх 

завдання та функції.  

Однією з функцій права є створення складних і багатобічних відносин у 

формі визначення необхідної, забороненої або дозволеної поведінки [82, c. 10]. 

Одним з різновидів таких відносин є адміністративно-правові відносини, що 

притаманні галузі публічного управління, в рамках якої реалізується публічна 

влада. У ролі суб’єктів адміністративно-правових відносин виступає значна 

кількість публічних органів, які у своїй сукупності створюють певну систему. 



 84 

Діяльність яких певним чином регулюється відповідними правовими нормами, 

що закріплені в Конституції України, законах та інших правових актах. Це 

стосується і органів виконавчої влади, які є домінуючими в сфері забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.  

У світі не має нічого досконалого і процес постійного пошуку найбільш 

ефективних засобів правового регулювання діяльності тих чи інших органів 

публічного управління цілком виправданий. Крім недосконалості нормативно-

правової бази, що здебільшого проявляється у відсутності регулюючого впливу, 

або його неефективності, існує також проблема колізії нормативних актів, суть 

якої у наявності суперечностей в законодавстві стосовно одного й того самого 

питання. Колізія виникає за наявності двох і більше правових актів, які 

регулюють аналогічні відносини [83, c. 23].  

Юридичні норми містяться у правових актах різної юридичної сили. Під 

правовими актами розуміють акти, які встановлюють норми права, вводять їх у 

дію, змінюють, доповнюють або відміняють правила загального характеру. Вони 

відрізняються від актів застосування права й інших індивідуальних актів, 

розрахованих на одну дію, що стосуються визначеного суб’єкта, конкретних 

обставин, місця і часу. 

Головною підставою, за якою правові акти поділяються на види, є їх 

юридична сила, що визначає місце акта, його значення, верховенство або 

підлеглість і залежить від статусу, ролі й органу, який видає акт.  

Так, в залежності від суб’єкта нормотворчості нормативно-правові акти 

поділяються на акти, які приймає: Верховна Рада України – закони і постанови; 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим – постанови (з питань, що носять 

нормативно-правовий характер) / рішення (з питань організаційно-розпорядчого 

характеру); Президент України – укази (нормативні та ненормативні) / 

розпорядження; Кабінет Міністрів України – постанови і розпорядження; 

керівники міністерств і відомств – нормативні накази, інструкції, розпорядження, 

положення, вказівки міністра; Рада Міністрів Автономної Республіки Крим – 

постанови, рішення і розпорядження; голови місцевих (обласних і районних) 

державних адміністрацій – розпорядження; місцеві ради народних депутатів, їх 
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виконавчі комітети – рішення і нормативні постанови; керівники їхніх 

управлінь і відділень – нормативні накази; адміністрація державних підприємств, 

установ, організацій – нормативні накази, статути, положення та інструкції [84, 

с.316]. 

Отже, ми вважаємо, що нормативно-правові акти з питань забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в залежності від суб’єкта, який його 

видав слід поділяти на: 

1. акти Верховної Ради України; 

2. акти Президента України;  

3. акти органів виконавчої влади;  

4. акти місцевих органів влади. 

Розглянемо їх детально. 

1. Акти Верховної Ради України. 

Статтею 33 Конституції України визначено, що кожному, хто на законних 

підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, 

вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за 

винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може 

бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Таким чином, 

примусове внутрішнє переміщення особи є порушенням її конституційного 

права, а особи винні в цьому повинні бути притягнуті до відповідальності. 

Більшої регламентації конституційне право на свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання набуло в законодавчих та підзаконних актах, 

різного рівня. 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» [49] визначено особливості правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб. Зокрема, наведено поняття «внутрішньо переміщена особа»; 

визначено обставини, за наявності яких особа визнається внутрішньо 

переміщеною; встановлено засади ведення обліку внутрішньо переміщених осіб 

та Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; гарантії 

забезпечення захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; визначено 

права і обов’язки внутрішньо переміщених осіб; повноваження та компетенція 
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Кабінету Міністрів України та центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб; порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; 

матеріально-технічне забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; 

міжнародна співпраця з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб. 

Разом з тим, аналізуючи положення даного акту, слід сказати, що він 

урегульовує широке коло питань, що виникають у досліджуваній сфері. 

Водночас, норми даного акту містять в деяких випадках колізії та прогалини. 

Розглянемо їх більш детальніше. 

Особливу увагу хотілося б звернути безпосередньо на назву даного акту - 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

З даного приводу зазначу наступне. В підрозділі 1.2. дисертації нами вже було 

акцентовано увагу на розмежуванні понять «мігрант», «переселенець», 

«внутрішньо переміщена особа» та доведено, різницю між даними правовими 

категоріями. Разом з тим, на нашу думку, назва даного акту має досить широке 

смислове навантаження, тобто в категорію «внутрішньо переміщена особа» 

може включатися не лише особи переміщені з підстав передбачених 

законодавством, а й інші категорії осіб. Саме тому, вважаємо, що назва 

законодавчого акту, який урегульовує відповідну групу відносин повинна бути 

більш чіткою, наприклад, Закон України «Про правовий статус вимушено 

внутрішньо переміщених осіб». 

В ст. 1 Закону дано визначення внутрішньо переміщеної особи. Втім, слід 

акцентувати увагу, що в зазначену категорію осіб можуть входити і особи, які 

дійсно у встановленому законом порядку та з визначених законом підстав 

належать до осіб, які внутрішньо перемістилися, однак, не звернулися до 

компетентного органу з вимогою отримати довідку внутрішньо переміщеної 

особи. Саме в такому випадку, на нашу думку, особа, яка змушена була 

залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою 

уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 
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повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру, однак не звернулася до 

уповноваженого публічного органу за відповідною довідкою не може вважатися 

вимушено внутрішньо переміщеною особою. Адже, особа набуває відповідного 

статусу з моменту його юридичного закріплення.  

Таким чином, пропонуємо доповнити ст. 3 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ч.12 наступного 

змісту: 

«ч. 12 Особа, яка без поважних причин не звернулися до компетентного 

органу з заявою про визнання її вимушеним переселенцем протягом дванадцяти 

місяців з дня вибуття з місця проживання не може бути визнана вимушено 

внутрішньо переміщеною особою». 

Вагомим, на нашу погляд, недоліком даного акту є відсутність терміну на 

протязі якого за особою зберігається статус внутрішньо переміщеної особи, і 

відповідно на протязі якого терміну особі держава в особі уповноважених 

органів повинна забезпечувати дотримання прав і свобод даної категорії осіб. 

Таким чином, відповідно до норм чинного законодавства виходить, що статус 

внутрішньо переміщеної особи зберігається за даною особою пожиттєво з 

збереженням відповідного соціально-матеріального забезпечення.  

З приводу даного зауваження, вважаємо, є неприпустимим наявність такої 

ситуації, коли, наприклад, особі працездатного віку без будь-яких фізичних вад 

будуть виплачуватися з державного бюджету виплати як внутрішньому 

переселенцю все життя. 

Саме тому, вважаємо, за необхідне доповнити положення ст.7 Закону 

пунктом 11 наступного змісту:  

«Статус вимушеного переселенця надається на п’ять років. При 

наявності обставин, що перешкоджають вимушеному переселенцю в 

облаштуванні на новому місці проживання, термін дії його статусу може бути 

продовжено територіальним органом органу виконавчої влади, уповноваженого 

на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, на кожний 

наступний рік за заявою вимушеного переселенця». 
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Статтею 7 даного Закону передбачено, що забезпечення реалізації прав 

зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне 

забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні 

послуги, освіту. Водночас даним актом визначено механізм реалізації права на 

отримання соціальних виплат. Разом з тим, на нашу думку, виникає слушне 

запитання: яким чином і хто може здійснювати перевірку тих осіб, які 

звернулися до уповноваженого органу та бажають отримати соцвиплати або вже 

отримують такі виплати на предмет їх законності? Дана проблема наразі гостро 

стоїть, адже, можливість та бажання отримувати подвійну пенсію є доволі 

привабливою. Наприклад, пенсіонер звертається за оголошенням до 

посередника, надає оригінали документів - паспорт, пенсійне посвідчення, 

ідентифікаційний код, при цьому, звісно оплачує послуги посередника, при 

цьому, залишається пенсіонером на непідконтрольній території та отримує також 

там пенсію. Нажаль, в Законі не прописано положення, які чітко визначають 

можливість уповноважених органів здійснювати контроль за особами, які 

отримують соціальні виплати у зв’язку з наявністю статусу внутрішньо 

переміщеної особи.  

На нашу думку, вирішувати дану проблему потрібно не лише через 

посилення контролю з боку уповноважених органів, але й можливо встановити 

норму, за якою особа, яка отримує пенсійні виплати повинна самостійно або 

через уповноваженого представника отримувати пенсію чи інші соціальні 

виплати як внутрішньо переміщена особа. Звісно, вирішити проблему 

подвійності виплат соціальних виплат в повному обсязі все одно не вийде, однак, 

за наявності таких обмежень особа, яка буде мати бажання це зробити буде 

вирішувати: чи буде їй вигідно оплачувати посередника, який виступатиме в 

якості представника по довіреності? Чи буде їй вигідно приїжджати на 

підконтрольну територію (стосується безпосередньо «нечесних» отримувачів 

пенсій та інших соцвиплат, які фактично проживають на непідконтрольній 

території (ДНР, ЛНР) для отримання в відповідному відділенні банку чи 

відділенні Укрпошти даної грошової суми? Адже, зазначимо, що практично, 

коли особа отримуватиме соціальні виплати самостійно, а не через банківську 
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карту, то для неї дана процедура створить принаймні такі незручності як 

витрати на проїзд та час, який вона проведе в черзі. 

Таким чином, пропонуємо, доповнити Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» статтею наступного змісту: 

«Стаття *** Контроль за реалізацією соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

Контроль за правильністю нарахування, виплатою та законністю 

отримання соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюється 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Президентом України, 

Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування. 

Особа, яка отримує пенсійні чи інші виплати передбачені законодавством 

України як внутрішньо переміщена особа повинна самостійно або через 

уповноваженого представника отримувати пенсію чи інші соціальні виплати в 

відповідних відділеннях Публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» або в відділеннях Українського державного 

підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». 

Розкриваючи проблему подвійності під час отримання виплат 

передбачених законодавством України для внутрішньо переміщених осіб постає 

і інша проблема: яким чином особа з обмеженими можливостями, яка дійсно 

бажає виїхати на підконтрольну територію може це зробити? Адже, станом на 

квітень місяць 2016 року осіб з інвалідністю та похилого віку становило близько 

500 тис. осіб. На нашу думку, реалізувати своє право на отримання соціальних 

виплат особа з обмеженими можливостями має право через працівника 

соціальних служб у разі наявності відповідної довіреності. 

Статтями 10, 11 Закону визначено повноваження та компетенцію публічної 

адміністрації в сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, а 

саме: повноваження Кабінету Міністрів України з питань забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб та повноваження центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 
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Втім, не дивлячись на визначеність суб’єктів, які здійснюють 

адміністрування в досліджуваній сфері, все ж таки, на нашу думку, даний 

перелік є неповним. Так, в Законі не визначено повноваження та компетенція 

Президента України щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб, адже, даний суб’єкт є одним з ключових суб’єктів публічної адміністрації, 

який забезпечує дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та є 

гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 

Саме тому, вважаємо за необхідне доповнити Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» статтею наступного 

змісту: 

«Стаття *** Повноваження та компетенція Президента України з 

питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

Наступним спеціальним нормативно-правовим актом в сфері забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб є Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України» [85], яким визначено статус території України, тимчасово окупованої 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий 

режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах 

цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а 

також прав і законних інтересів юридичних осіб. 

Даним актом визначено, що тимчасово окупована територія України є 

невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та 

законів України. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року. 

Гарантії прав, свобод та законних інтересів осіб, які переселилися з тимчасово 

окупованої території України та перебувають на території України на законних 

підставах, визначаються Законом України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб». 

Більшої правової регламентації забезпечення прав і свобод громадян на 

тимчасово окупованій території України набуло в Законі України «Про 



 91 

створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» [86]. 

Зокрема, даним актом урегульовані питання, що стосуються особливостей 

здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України 

згідно із статтею 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян 

та правовий режим на тимчасово окупованій території України», створює вільну 

економічну зону "Крим", та врегульовує інші аспекти правових відносин між 

фізичними і юридичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій 

території або за її межами. 

Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» урегульовано відносини, пов’язані зі свободою 

пересування та вільним вибором місця проживання в Україні, що гарантуються 

Конституцією України і закріплені Загальною декларацією прав людини, 

Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про 

захист прав людини та основоположних свобод і протоколами до неї, іншими 

міжнародними договорами України, а також визначає порядок реалізації свободи 

пересування та вільного вибору місця проживання і встановлює випадки їх 

обмеження. 

Визначено, що свобода пересування - право громадянина України, а також 

іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в 

Україні, вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території 

України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за 

винятком обмежень, які встановлюються законом. В даному випадку варто 

звернути увагу на таку обов’язкову ознаку свободи пересування як вільно та 

безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-

якому напрямку, що наразі, нажаль, порушено. Таким чином, можемо сказати, 

що вимушене внутрішнє переміщення осіб є порушенням конституційного права 

особи на вільний вибір місця проживання та вільне пересування. 

Однією з підстав внутрішнього переміщення населення є настання 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Відносини, 

пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного 
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середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, 

функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає 

повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності урегульовано Кодексом цивільного захисту 

населення. 

Кодексом визначено, що надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій 

території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка 

характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, 

спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, 

епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою 

небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози 

життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, 

завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання 

населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської 

діяльності. 

Надзвичайна ситуація природного чи техногенного характеру відноситься 

до обставин за наявності якої осіб (особу) можна, вважати, внутрішньо 

переміщеною особою, якщо така обставина вважається загальновідомою і такою, 

що не потребує доведення; якщо інформація про неї міститься в офіційних звітах 

(повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав 

людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, 

або якщо щодо такої обставин уповноваженими державними органами прийнято 

відповідні рішення. 

Разом з тим, слід зазначити, що надзвичайні ситуації залежно від характеру 

походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на 

території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій: 1) 

техногенного характеру; 2) природного характеру; 3) соціальні; 4) воєнні. При 
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цьому, не зовсім зрозуміло, чому законодавець під час визначення обставин, за 

наявності яких особа визнається внутрішньо переміщеною відніс лише 

надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру? Чому надзвичайна 

ситуація соціального чи воєнного характеру не може бути обставиною за 

наявності якої особу варто визнати як внутрішньо переміщену? Адже, руйнівні 

наслідки від надзвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру можуть 

бути не менші від надзвичайних ситуацій природнього та техногенного 

характеру. 

Таким чином, пропонуємо внести зміни до ст. 1 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та після слів 

«надзвичайних ситуацій природного та техногенного» доповнити словами 

«соціального, воєнного характеру». 

Статтею 165 Податкового кодексу України [87] визначено перелік доходів, 

які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу, а саме: сума (вартість) благодійної допомоги 

виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними 

особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в 

порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації» [88]; сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена 

(надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, 

представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на 

користь: фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, 

де проводиться (проводилася) антитерористична операція (за винятком 

територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або 

здійснюють не в повному обсязі свої повноваження), та/або вимушено покинули 

місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких 

населених пунктах та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у 

структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, 

районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, 

районних у містах (у разі утворення) рад; фізичних осіб, які мешкали на 

території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце 
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проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України», та взяті у встановленому 

законодавством порядку на облік. 

Законом України «Про охорону дитинства» [89] визначено, що держава 

забезпечує дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» [90], дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у 

районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких загинув під час масових 

акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, 

зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які 

навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних 

закладах. 

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів, надається органом опіки та піклування за місцем реєстрації дитини 

як внутрішньо переміщеної особи. Порядок надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

Так, наприклад, станом на 1 січня 2016 року в Україні зафіксовано понад 

200 тис дітей переселенців. І відповідно, у таких дітей виникають проблеми, що 

стосуються отримання освіти, послуг в сфері охорони здоров’я, фізичного 

розвитку тощо та найголовнішою проблемою таких дітей є соціально-

психологічна адаптація до тих умов в які її вимушено «перемістили». 
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В той же час, ст. 32 Закону України «Про охорону дитинства» 

передбачено, що у порядку, встановленому законодавством України та 

відповідними міжнародними договорами, держава вживає заходів для 

недопущення незаконного переміщення, вивезення та неповернення дітей з-за 

кордону, їх викрадення, торгівлі дітьми. Держава вживає всіх необхідних та 

можливих заходів для розшуку та повернення в Україну дітей, які були 

незаконно вивезені за кордон, у тому числі у зв’язку з обставинами, пов’язаними 

з воєнними діями і збройними конфліктами. 

Таким чином, аналізуючи положення даної норми очевидно, що 

законодавець приділяє особливу увагу забезпеченню прав і свобод дітей не лише 

внутрішньо переміщеним, але й випадкам незаконної зовнішньої міграції. 

Законом України «Про звернення громадян» [91] урегульовано питання 

практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України 

права вносити в органи державної влади, громадських об’єднань відповідно до їх 

статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, 

оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Зокрема, 

норми даного Закону визначають порядок звернення внутрішньо переміщених 

осіб до суб’єктів публічної адміністрації з метою отримання довідки внутрішньо 

переміщеної щепної і відповідно визнання з боку держави за такою особою 

спеціального статусу - «внутрішньо переміщена особа». 

Статтею 25 Закону України «Про відпустки» [92] передбачено, що 

працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному 

населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця 

роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про 

припинення антитерористичної операції. Таким чином, декларування даної 

норми означає право внутрішньо переміщених осіб на отримання відпустки без 

збереження заробітної плати в обов’язковому порядку, при цьому, роботодавець 

немає права не лише звільнити внутрішньо переміщену особу, але і відмовити в 

наданні такої відпустки з збереженням робочого місця без збереження заробітної 

плати. 
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В Законі України «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» [93] визначено додаткові 

гарантії щодо захисту житлових та майнових прав громадян, які проживають на 

територіях, де проводиться антитерористична операція, та громадян, які 

тимчасово переселені в інші населені пункти України з територій, на яких 

проводиться антитерористична операція. До 31 грудня 2015 року цим 

громадянам має бути погашена заборгованість із виплат заробітної плати, 

стипендій, пенсій, що утворилася внаслідок проведення антитерористичної 

операції, а також встановлено додаткові гарантії захисту житлових та майнових 

прав громадян, звільнених на підставі зазначених обставин, до моменту їх 

працевлаштування, за умови отримання ними статусу зареєстрованого 

безробітного. Нажаль, слід констатувати, що положення даного акту не 

виконуються в повній мірі, адже, держава Україна не вповні мірі контролює 

свою територію та відповідно може в повні мірі нею розпоряджатися. 

Законом України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та Луганської областей» [94] визначено тимчасовий 

порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою 

створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення 

правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних 

інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено 

залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для 

відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській 

областях та розвитку територій. 

Разом з тим, на сьогоднішній день, з приводу даного закону існує більше 

нарікань, ніж позитивного правового регулювання. Так, наприклад, ст. 2 Закону 

передбачає «недопущення кримінального переслідування, притягнення до 

кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників 
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подій на території Донецької, Луганської областей». А також «забороняється 

дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності осіб з 

приводу подій, що мали місце у Донецькій, Луганській областях». Не визначені 

як часові так і територіальні рамки дій закону. Фактично це амністія всім тим хто 

убивав українських військових та активістів. Статті 5 і 6 передбачають, що, вся 

повнота влади на цих територіях передається до органів місцевого 

самоврядування обраних на позачергових виборах у грудні 2014 року. Водночас 

втрачається фактичний контроль з боку центральної влади за цими територіям. 

Оскільки не буде жодних представників центральної влади в цих регіонах, і 

навіть призначення керівників органів прокуратури та судів відбуватиметься за 

згодою новобраних органів місцевого самоврядування [95]. 

В Законі України «Про боротьбу з тероризмом» [96] визначено поняття 

«антитерористична операція», «район проведення антитерористичної операції», 

«режим у районі проведення антитерористичної операції», розкрито 

повноваження та компетенцію суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу 

з тероризмом, визначено правовий статус Антитерористичного центру при 

Службі безпеки України, розкрито порядок та умови проведення 

антитерористичної операції. 

Разом з тим, слід відзначити, що головним спеціальним правовим актом в 

Іраку, який урегульовує питання забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених іракців є Закон «Про міграцію» [97]. Даним актом визначено 

категорії осіб стосовно яких застосовуються його положення; розкрито 

повноваження та компетенцію Міністерства внутрішнього переміщення та 

міграції Республіки Ірак; організаційну структуру Міністерства, а також 

положення щодо співпраці Міністерства закордонних справ Республіки Ірак та 

Міністерства внутрішнього переміщення та міграції. 

В той же час, слід наголосити, що даний правовий акт, який урегульовує 

питання забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Іраці, 

нажаль, не містить норм, які б в повній мірі визначали правовий статус 

внутрішньо переміщених осіб та головне захищали вимушених внутрішніх 

переселенців, наприклад, даний актом не визначено процедуру набуття статусу 
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внутрішньо-переміщена особа; не визначено права та обов’язки внутрішньо 

переміщених осіб; поза увагою залишилося комплекс питань соціально-

економічного, матеріального забезпечення переміщенців тощо.  

Саме тому, вважаємо, за необхідне прийняти спеціальний комплексний 

Закон «Про правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Республіці Ірак» у 

якому передбачити розділи: І. Загальні положення; ІІ. Порядок набуття та 

підстави втрати статусу внутрішньо переміщеної особи; ІІІ. Права внутрішньо 

переміщених осіб; IV. Обов’язки внутрішньо переміщених осіб; V. 

Повноваження та компетенція публічних органів щодо забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб; VІ. Особливості фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб; VII. Міжнародне співробітництво з проблем внутрішньо переміщених осіб. 

2. Акти Президента України. 

Указ Президента України «Про затвердження Національної стратегії у 

сфері прав людини до 2020 р.» [98] було прийнято однойменну стратегію, яка 

зосереджена на вирішенні основних системних проблем у сфері захисту прав і 

свобод людини та нових викликах суспільства, але не вичерпує повністю 

проблематику у зазначеній сфері. 

В даній Стратегії визначено дії, які спрямовані на: захист прав внутрішньо 

переміщених осіб; ужиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території України; забезпечення прав 

громадян України, які проживають у населених пунктах Донецької і Луганської 

областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження; звільнення заручників та 

відновлення їхніх прав. 

Указом Президента України «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" [99] було введено в дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи щодо 

стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях», 

яким передбачено Кабінету Міністрів України: невідкладно забезпечити: а) 
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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; 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 

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 
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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; 5) забезпечити у двомісячний строк затвердження 

комплексної програми перепідготовки та працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб. 

3. Акти органів виконавчої влади. 

Акти центральних органів виконавчої влади мають меншу юридичну силу 

ніж закони, але їх роль в сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб не менш значуща. В актах Кабінету Міністрів України та 

центральних органів виконавчої влади можна знайти деталізацію деяких 

правових положень, які зазначені в Законах України. Слід зазначити, що 

починаючи з 2014 року центральними органами виконавчої влади було прийнято 

понад сто актів, які регламентують та деталізують положення законів щодо 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

На нашу думку, акти Кабінету Міністрів України можна поділити на групи 

наступним чином:  

1. акти, що регулюють питання розселення внутрішньо переміщених осіб: 

«Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України 

та виїзду з неї» [100], «Про затвердження Положення про єдину державну 

систему цивільного захисту» [101],«Про забезпечення тимчасового проживання 

сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» [102], 

«Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції» [103] тощо; 
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2. акти, що визначають порядок надання фінансової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам: «Про надання щомісячної адресної допомоги 

особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» [104], «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» [105], «Деякі питання фінансування 

бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання 

фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та 

Луганської областей» [106], «Про затвердження Порядку перерахування 

міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах 

Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення 

антитерористичної операції» [107], «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» [108], «Про забезпечення часткової оплати вартості 

тимчасового проживання громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та району проведення антитерористичної операції» [109], «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, 

реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях» [110] 

тощо; 

3. акти, що визначають правовий статус тимчасово окупованих 

територій: «Деякі питання Державного агентства з питань відновлення 

Донбасу» [111], «Про затвердження переліку населених пунктів, на території 

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 

повному обсязі свої повноваження» [112], «Про затвердження переліку 

населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» 

[113], «Про перейменування Державної служби України з питань Автономної 
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Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово переміщених осіб» [114], 

«Про Державну службу України з питань Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя та тимчасово переміщених осіб» [115], «Питання соціального 

забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції» [116] тощо;  

4. акти, що визначають порядок оформлення та транспортування 

вантажу на непідконтрольній території: «Про Порядок митного оформлення 

вантажів гуманітарної допомоги» [117], «Про затвердження Порядку взаємодії 

центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо визнання 

вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, 

наданих послуг гуманітарною допомогою» [118] тощо. 

Аналізуючи нормативно-правовий масив актів, які урегульовують 

відповідні відносини, слід акцентувати увагу на наявності правових колізій та 

прогалин в них. 

Яскравим прикладом наявності правової колізії та прогалини в 

досліджуваній сфері є, наприклад, декларування повноважень місцевим органам 

публічної адміністрації щодо здійснення щомісяця вибіркову перевірку 

наведених у довідках відомостей про фактичне місце проживання осіб, які 

переміщуються (не менш як 10 відсотків загальної кількості таких осіб), та у разі 

непідтвердження зазначених відомостей в одноденний строк повідомляє про це 

уповноваженому органу для прийняття рішення щодо зняття з обліку осіб, які 

переміщуються. Так, з даного приводу слід акцентувати увагу, що ні в Законі 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ні в 

Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві 

державні адміністрації» не визначено дані повноваження. Однак, в Постанові 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання оформлення і видачі довідки про 

взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території 

України або району проведення антитерористичної операції» чітко передбачено, 

що « … представників інших органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в межах повноважень, визначених законом, здійснює щомісяця 

вибіркову перевірку наведених у довідках відомостей про фактичне місце 
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проживання осіб, які переміщуються (не менш як 10 відсотків загальної 

кількості таких осіб), та у разі непідтвердження зазначених відомостей в 

одноденний строк повідомляє про це уповноваженому органу для прийняття 

рішення щодо зняття з обліку осіб, які переміщуються». 

Саме тому, пропонуємо внести зміни та доповнити ст. 23 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» положеннями наступного змісту: «12) 

здійснює згідно із законодавством комплекс заходів з надання допомоги 

внутрішньо переміщеним особам». 

Пунктом 7 Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 

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

визначено, що якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи 

працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними 

трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду 

протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної 

комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які 

мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які 

доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або 

інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 

80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, та 

студентів денної форми навчання), які не працевлаштувалися, в тому числі за 

сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових 

відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в 

районах проведення антитерористичної операції чи населених пунктах, що 

розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють, протягом двох 

місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для 

працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а 

на наступний період - припиняється. 

При цьому, положення даного акту взагалі не містять жодної згадки про те, 

що допомога не призначається всій сім’ї, а тільки не працевлаштованій особі. У 

скрутній ситуації опинилися сім’ї із дітьми, в яких батьки (або один з батьків, 
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хто виховує дітей) не працевлаштувався. Адже, на практиці, переважна 

більшість дітей була вписана у довідку батьків, яким припинили виплати. Таким 

чином діти автоматично залишились без належної фінансової підтримки. 

Окремо слід виділити нормативно-правові акти, які приймають центральні 

органи виконавчої влади з питань забезпечення прав і свобод громадян: «Про 

невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення 

антитерористичної операції» [119; 120]], «Про затвердження Порядку реєстрації 

місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків 

необхідних для цього документів» [121], «Про затвердження Порядку 

оформлення і видачі паспорта громадянина України» [122], «Про заходи щодо 

надання послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» [123] 

тощо. 

4. Акти місцевих органів влади. 

Розпорядженням Нововоронцовської районної державної адміністрації 

Херсонської області «Про роботу з внутрішньо переміщеними особами, які 

виїхали з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції» [124] було утворено районну комісію з питань 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 

та районну робочу групу для перевірки фактичного місця 

проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб. 

Головним завданням Районної робочої групи є забезпечення своєчасного 

проведення перевірок достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне 

місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи та підготовки 

подань про призначення (поновлення) або припинення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. Водночас, головним завданням Районної 

комісії є забезпечення своєчасного розгляду подань та інформування управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації про прийняте 

рішення про призначення (поновлення), відмову у призначенні (поновленні) або 

припинення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 

Розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації «Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території 
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Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» [125] створено 

Регіональний координаційний центр з організації роботи щодо підтримки сімей з 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та затверджено План 

заходів з надання всебічної підтримки у забезпеченні життєдіяльності сімей, які 

прибули на тимчасове проживання у Дніпропетровську область з території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. 

Разом з тим, Голова Дніпропетровської ОДА зобов’язав структурні 

підрозділи облдержадміністрації, відповідальні за виконання заходів з надання 

всебічної підтримки у забезпеченні життєдіяльності сімей, які прибули на 

тимчасове проживання у Дніпропетровську область з території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя, голів райдержадміністрацій та 

рекомендувати міським головам, головному управлінню Пенсійного фонду 

України в Дніпропетровській області, Дніпропетровському обласному центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровському обласному 

центру зайнятості, Головному управлінню Державної міграційної служби 

України в Дніпропетровській області, Головному управлінню Міндоходів у 

Дніпропетровській області надавати інформацію щосереди стосовно осіб, які 

звернулись за допомогою у зв’язку з переїздом, та вжиті заходи із забезпечення 

їм належного рівня соціального захисту і підтримки до департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації; департамент соціального 

захисту населення облдержадміністрації: а) щоп’ятниці надавати інформацію до 

Міністерства соціальної політики України; щоквартально, до 10 числа місяця, що 

настає за звітним, надавати узагальнену інформацію про хід виконання цього 

розпорядження до управління діловодства і контролю апарату 

облдержадміністрації. 

Розпорядженням Луцького міського голови «Про організацію роботи щодо 

підтримки сімей з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь» 

[126] надано розпорядження: здійснювати позачерговий прийом громадян, які 

виїхали з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь на тимчасове 

перебування до м. Луцька, сприяти у вирішенні питань, пов’язаних з новим 

призначенням соціальних допомог, та забезпечити безперебійну виплату 
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призначених соціальних допомог, компенсацій та пенсій; вирішувати питання 

розселення на тимчасове проживання осіб, які переселяються з Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополь; проводити, у разі необхідності, реєстрацію 

місця проживання/перебування осіб, які переселяються з Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополь за адресою м. Луцьк, вул. Станіславського, 15а та 

сприяти у відновленні втрачених документів (паспорта); сприяти у медичному 

обслуговуванні осіб, які виїхали з території Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополь; сприяти організації навчання у шкільних загальноосвітніх закладах 

та першочергового влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади; сприяти 

тимчасовому працевлаштуванню осіб, які виїхали з території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополь; сприяти соціальній адаптації, оздоровленню 

та організації дозвілля сімей, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя; забезпечувати наданню допомоги у вигляді продуктових наборів, 

харчування в їдальні, а також інших речах; виділяти у разі потреби, транспорт 

для доїзду до місця тимчасового поселення громадян, які виїхали з Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополь; забезпечувати висвітлення актуальної 

інформації для громадян, які переселені з Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополь, через ЗМІ (друковані та електронні); затвердити склад 

координаційного центру з питань соціального захисту сімей, які виїхали з 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополь на тимчасове перебування до м. 

Луцька. 

Подібне розпорядження було офіційно прийнято головами більшості 

областей України, наприклад, Розпорядження Голови Київської міської 

державної адміністрації «Про створення міського координаційного центру з 

вирішення питань, пов’язаних з розміщенням та життєзабезпеченням 

мешканців Автономної Республіки Крим, які прибули у місто Київ для 

тимчасового проживання у зв’язку з нестабільною ситуацією на території 

Автономної Республіки Крим» [127], Розпорядження Голови Полтавської 

облдержадміністрації «Про заходи з тимчасового розміщення громадян, які 

переселяються з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь в 

Полтавську область» [128]. 
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Рішенням Новомосковської міської ради Дніпропетровської області 

«Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території південних та 

східних областей України» [129] затверджено план заходів з надання підтримки 

у забезпеченні життєдіяльності сімей, які прибули на тимчасове проживання у 

м. Новомосковськ з території південних та східних областей України. Визначено, 

що влаштування на тимчасове проживання до державних та комунальних 

закладів міста сімей, які прибули у м.Новомосковськ з території південних та 

східних областей України, здійснюється безоплатно, крім вартості комунальних 

послуг. 

 

2.2. Публічна адміністрація як суб’єкт адміністративно-правового 

регулювання внутрішніх переміщень населення в умовах проведення 

військових операцій в Україні та Іраці 

 

Вагомим чинником при вирішенні питання забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб відведено публічній адміністрації як системі 

організаційно-структурних утворень, які на законних підставах набули владних 

повноважень для їх реалізації в публічних інтересах [130]. Визначення 

правильного вектору державної політики та практики її реалізації, які 

обов’язково мають бути послідовними, інноваційними, орієнтованими на реальні 

потреби й вимоги часу тощо є головним завданням публічної адміністрації з 

питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, якій відведено 

ключову роль у цьому питанні, тобто кожному окремому суб’єкту та їх системі в 

цілому.  

У словниковій літературі спостерігається багатоманітність підходів до 

визначення поняття «суб’єкт»: 

1) це особа, група осіб, організація тощо, яким належить активна роль у 

певному процесі, акті [131]; 

2) це поняття визначено як носій певного роду діяльності, джерело 

активності, спрямованість на об’єкт [132, с. 553]; 
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3) є поняттям, що лежить в основі, певною субстанцією, людиною, яка 

пізнає та діє, створінням, що протиставляється зовнішньому світу як об’єкту 

пізнання [133, с. 662]. 

Таким чином, ключовою ознакою поняття «суб’єкт» є те, що він є носієм 

діяльності. 

Зважаючи на законодавчу регламентацію забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб та говорячи про суб’єктів, на які покладено 

завдання щодо забезпечення даних прав і свобод, слід мати на увазі суб’єктів 

правовідносин як конкретних учасників правовідносин, між якими виникають 

відповідні зв’язки, урегульовані нормами права. 

Суб’єкти правовідносин – категорія гносеологічна, вона сформована на 

базі відповідних правових феноменів у результаті дослідницьких зусиль і містить 

суб’єктивні погляди на властивості, що характеризують учасників у відповідних 

правовідносинах [134, с. 407]. 

Особливість суб’єктів правовідносин полягає у тому, що вони: 

1) конкретизовані відповідно до певних правовідносин, що проявляються у 

визначеній галузі права, особи (юридичні, фізичні); 

2) наділені конкретною правосуб’єктністю: правоздатністю (здатністю 

мати права та нести обов’язки) та дієздатністю (здатністю самостійно 

реалізовувати права та обов’язки); 

3) можуть бути учасниками певних правовідносин на підставі конкретних 

юридичних норм. Вони не потенційно, а реально вступають у суспільні 

відносини, реалізовують свої права та виконують обов’язки [135, с. 23–24]. 

Враховуючи зазначене, на нашу думку, публічними суб’єктами 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб є публічні органи 

управління, які забезпечують формування та реалізують державну політику у 

визначеній сфері. 

Законодавець у Законі України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» визначає, що до суб’єктів, які здійснюють 

адміністративно-правове регулювання в досліджуваній сфері належать:  

− Кабінет Міністрів України (ст.10 Закону); 
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− центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері міграції (імміграції та еміграції) - Державна міграційна служба України 

(ч.1 ст.11 Закону); 

− центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров’я – Міністерство охорони здоров’я України (ч.2 ст.11 

Закону); 

− центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення 

реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, 

трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, 

волонтерської діяльності, сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, 

захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в 

Україні – Міністерство соціальної політики України (ч.3 ст.11 Закону); 

− центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сферах освіти і науки – Міністерство освіти і науки України (ч.4 ст.11 Закону); 

− центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері цивільного захисту - Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій (ч.5 ст.11 Закону); 

− місцеві державні адміністрації (ч.8 ст.11 Закону); 

− органи місцевого самоврядування (ч.9 ст.11 Закону). 

Разом з тим, не дивлячись на законодавче визначення переліку суб’єктів, 

які уповноважені здійснювати публічне адміністрування щодо забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб, вважаємо, що їх перелік не є повний, а їх 

повноваження повинні обов’язково доповнити положення спеціального 

нормативно-правового акту – Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб». При цьому, проаналізувавши зміст відповідних 

положень, якими визначається правовий статус кожного органу, можемо з 

впевненістю сказати, що перелік повноважень центральних органів виконавчої 

влади, які задекларовані в даному акті не є точний та може бути доповнений. 

Так, наприклад, п.71 Постанови Кабінету Міністрі України «Про облік 

внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що «…у разі наявності підстав, 

передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
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внутрішньо переміщених осіб» МВС, Національна поліція, ДМС, СБУ, 

Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін подають уповноваженому органу 

відповідну інформацію для прийняття рішення щодо зняття з обліку внутрішньо 

переміщених осіб». В той же час, жоден з даних органів, окрім ДМС, не 

включений законодавцем до органів публічного адміністрування в 

досліджуваній сфері. 

Водночас, хотілося б відзначити, що як суб’єкти, так і їх повноваження, 

якими вони налічені в досліджуваній сфері викладені незрозуміло та 

переплітаються один з одним, що в свою чергу, спричиняє плутанину в 

визначенні їх ролі з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщеного 

населення. Таким чином, наразі, нашим завданням є визначити чітко коло 

суб’єктів публічної адміністрації, які наділені певним колом повноважень в 

досліджуваній сфері, а також визначення їх повноважень та компетенції. 

Як нами було вже акцентовано увагу в попередньому підрозділі дисертації 

(параграф 2.1) особливим суб’єктом з питань забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб є Президент країни. Разом з тим, в спеціальному 

нормативно-правовому акті – Законі України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» зовсім не визначено положення, які б визначали 

повноваження та компетенцію даного суб’єкту. Взявши за основу ст.106 

Конституції України та проаналізувавши низку нормативно-правових актів, в 

досліджуваній сфері, вважаємо, що до повноважень Президента України в сфері 

внутрішнього переміщення населення належать наступні: 

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і 

правонаступництво держави; 

2) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає 

міжнародні договори України; 

3) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності 

цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України 

щодо їх конституційності; 
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4) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану 

війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про 

використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань; 

5) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову 

мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у 

разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; 

6) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в 

окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі 

необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної 

ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; 

7) приймає рішення про прийняття до громадянства України та 

припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; 

8) підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 

9) на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і 

розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. 

Таким чином, Президент України наділений представницькими, 

нормотворчими, контрольними та кадровими повноваженнями в сфері 

внутрішнього переміщення населення та є суб’єктом загальної компетенції. 

Наступним суб’єктами публічного адміністрування з питань забезпечення 

внутрішнього переміщення населення є органи виконавчої влади. 

В цілому підтримуючи думку В. Ф. Погорілка щодо відведення особливого 

місця серед гілок державної влади виконавчій владі, суть якої полягає в тому, що 

під час її реалізації відбувається реальне втілення в життя законів та інших 

нормативних актів держави, практичне застосування всіх важелів державного 

регулювання й управління важливими процесами суспільного розвитку [136, 

с. 249]. 

У вирішенні всіх питань загальнодержавного характеру, зокрема шляхом 

прийняття нормативно-правових актів (розпорядча діяльність), що мають 

підзаконний характер, Кабінетові Міністрів України надано конституційну 

презумпцію компетенції [137]. Отже, найширше коло повноважень з 
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адміністрування сфери внутрішнього переміщення населення відведено 

Уряду України. 

Ще Дж. Локк визнавав, що саме становище уряду вимагає від нього 

постійних дій незалежно від того, надані йому відповідні повноваження законом 

чи ні. За сучасних умов уряди всюди є ініціаторами та розробниками законів; 

вони в окремих державах наділені повноваженням видавати акти делегованого 

законодавства, які є законом не тільки в матеріальному, а й у формальному 

розумінні; уряду може належати повноваження здійснювати первинне 

правовстановлення (регламентарна влада) [138, с. 93]. 

Конституцією України на Кабінет Міністрів України покладено 

повноваження щодо забезпечення державного суверенітету й економічної 

самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, 

вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 

здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки України та 

спрямування і координації роботи міністерств, інших органів виконавчої влади. 

У зв’язку з цим Уряд нашої держави відповідно до ст. 10 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», у тому числі: 

1) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади щодо 

вжиття ними необхідних заходів із забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб відповідно до цього Закону; 

2) забезпечує проведення моніторингу внутрішнього переміщення осіб, 

спрямовує діяльність органів виконавчої влади на усунення обставин (умов), що 

сприяли внутрішньому переміщенню осіб, захист прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб, сприяння поверненню таких осіб до залишеного місця 

проживання та їх реінтеграції; 

3) у разі настання обставин, зазначених у статті 1 цього Закону, які 

спричинили масове (більше 100 тисяч осіб) переміщення громадян України, або 

у разі продовження дії обставин, зазначених у статті 1 цього Закону, понад 6 

місяців затверджує комплексні державні цільові програми щодо підтримки та 

соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб із визначенням джерел та 

обсягів фінансування, контролює їх виконання; 
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4) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами. 

Водночас, іншими нормами даного Закону передбачено і інші 

повноваження Кабінету Міністрів України в досліджуваній сфері, а саме: 

Кабінет Міністрів України з Національним банком України розробляють правові 

механізми щодо можливостей рефінансування витрат з будівництва або 

повернення відсотків за сплаченими кредитами тим внутрішньо переміщеним 

особам, які внаслідок окупації чи військових дій, негативних наслідків збройного 

конфлікту, проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру набули каліцтва чи інвалідності, 

або лишилися без годувальника, або без належної опіки та піклування за віком 

(діти-сироти, одинокі батьки та пенсіонери) (ч.2 ст.18 Закону); затвердження 

Порядку збирання та оброблення даних, оформлення і видачі довідки про взяття 

на облік внутрішньо переміщеної особи та форма її зразка (ч.9 ст.4 Закону); 

визначає Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (ч.2 ст.4-1 Закону); 

встановлює порядок перереєстрації безробітних, яких у подальшому було 

зареєстровано як внутрішньо переміщені особи, здійснюється державною 

службою зайнятості за місцем перебування фактичного проживання особи (ч.1 

ст.7 Закону) тощо. 

В той же час, іншими нормативно-правовими актами також передбачено 

повноваження Кабінету Міністрів України щодо внутрішніх переміщень 

населення в умовах проведення військових операцій, наприклад: визначає межі 

території проведення антитерористичної операції (ст.ст.1,2 Закону України «Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»); 

затверджує перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення (ст.4 Закону України «Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції»). 

Таким чином, слід зазначити, що єдиного уніфікованого переліку 

повноважень Кабінету Міністрів України під час внутрішніх переміщень 

населення в умовах проведення військових операцій в Україні немає. 
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Враховуючи особливості та специфіку проведення військових операцій в 

Україні повноваження КабМіну визначені в профільних нормативно-правових 

актах, наприклад, Закони України «Про Кабінет Міністрів України» [139], «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про тимчасові 

заходи на період проведення антитерористичної операції»; «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання» тощо. 

Спеціально уповноваженими суб’єктами з питань внутрішнього 

переміщення населення в умовах проведення військових операцій є центральні 

органи виконавчої влади, які на різних центральних рівнях здійснюють 

регулювання даного питання. Так, до таких суб’єктів, на нашу думку, слід 

віднести органи, компетенція яких визначена в спеціальному Законі [49]: 

Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство охорони здоров’я України, Державна міграційна служба України, 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 

А також органи компетенція яких не визначена в Законі України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»: Міністерство з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України, Міністерство екології та природних ресурсів України; Міністерство 

внутрішніх справ України, Міністерство інформаційної політики України. 

Розкриваючи питання повноважень та діяльності центрального рівня 

публічної адміністрації в досліджуваній сфері, слід відзначити, що в нормах 

спеціального законодавчого акту – Законі України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» жодним чином не визначено 

повноваження та компетенція профільного центрального органу виконавчої 

влади з питань внутрішнього переміщення населення, а саме - Міністерство з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України [140]. 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з 

питань Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та окремих територій 
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Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження. 

Одним з головних завдань Міністерства є забезпечення формування і 

реалізація державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території України та окремих територій Донецької та 

Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для 

добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання 

(реінтеграція) або інтеграції за новим місцем проживання в Україні. 

Міністерство відповідно до покладених на нього завдань: 

1) здійснює нормотворчу діяльність з питань, що віднесені до його відання; 

2) взаємодіє з міжнародними гуманітарними організаціями у сприянні 

наданню гуманітарного доступу та проведенню гуманітарних операцій; 

3) координує здійснення заходів з розбудови миру, спрямованих на 

зниження ризику виникнення або поновлення збройного конфлікту шляхом 

підвищення національного потенціалу для врегулювання збройних конфліктів, а 

також на визначення основ для підтримання миру та розвитку, зміцнення 

стійкості приймаючих громад, реінтеграції/інтеграції учасників бойових дій 

(комбатантів) і внутрішньо переміщених осіб, їх професійної та соціальної 

адаптації; 

4) здійснює стратегічне планування щодо економічного відновлення та 

розбудови миру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту та/або тимчасової окупації; 

5) проводить моніторинг та оцінку ефективності заходів з відновлення та 

розбудови миру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту або тимчасової окупації; 

6) вживає заходів та організовує роботу із залучення інвестицій, кредитів 

та грантів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій та 

міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки і виконання завдань, 

визначених Міністерству, та реалізації проектів з питань, що належать до 

компетенції Міністерства; 
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7) забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів 

виконавчої влади щодо реалізації міжнародних проектів і програм з питань, що 

належать до компетенції Міністерства; 

8) готує пропозиції щодо здійснення постачання гуманітарних вантажів, 

товарів та послуг, у тому числі водо-, газо- і електропостачання на окремі 

території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, або тимчасово окуповану 

територію України; 

9) збирає та аналізує інформацію про необхідність здійснення заходів з 

відновлення об’єктів інфраструктури (транспортної, енергетичної, житлово-

комунальної, соціальної тощо) на територіях, які зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту або тимчасової окупації; 

10) розробляє пропозиції щодо визначення об’єктів інфраструктури, що 

потребують першочергового відновлення; 

11) взаємодіє з Міноборони, СБУ, Національною поліцією, 

Держприкордонслужбою, Національною гвардією, ДСНС та іншими 

правоохоронними органами щодо захисту цивільного населення, що мешкає 

вздовж лінії розмежування та в районах проведення антитерористичної операції; 

12) збирає та аналізує інформацію про необхідність забезпечення житлом 

та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб; 

13) сприяє в установленому законодавством порядку соціальному 

забезпеченню внутрішньо переміщених осіб; 

14) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо 

здійснення заходів із забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; 

15) розробляє державні програми з питань, що стосуються внутрішньо 

переміщених осіб; 

16) сприяє разом з МОН та органами місцевого самоврядування здобуттю 

внутрішньо переміщеними особами дошкільної, початкової, базової та повної 

загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, а також вищої освіти; 

17) здійснює заходи і завдання, спрямовані на виконання державних і 

регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, захисту 
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конституційних прав і законних інтересів громадян України, які вимушено 

залишили окремі території Донецької та Луганської областей, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або тимчасово 

окуповану територію України; 

18) вживає заходів щодо захисту прав та законних інтересів осіб, які 

порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини 

території України; 

20) сприяє захисту внутрішньо переміщеними особами та особами, що 

проживають на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово 

окупованій території України, їх прав у міжнародних судових інстанціях; 

21) здійснює інші повноваження, визначені законом [140]. 

Аналізуючи повноваження та компетенцію органів виконавчої влади з 

питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб постає питання 

доцільності створення даного органу. Адже, на сьогоднішній день, в системі 

органів виконавчої влади окремі питання внутрішнього переміщення осіб 

віднесені до компетенції кожного другого міністерства та всіх рівнів місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. При цьому, 

окремі повноваження новоствореного органу дублюються з повноваженнями, 

наприклад, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної 

служби України тощо. Саме тому, в період продовження оптимізації системи 

органів виконавчої влади, вважаємо за необхідне переглянути необхідність 

діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України. 

Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного 

нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та 

організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, 
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пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми 

власності. 

МОН відповідно до покладених на нього завдань: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 

до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих 

актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому 

порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України; 

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з 

питань, що належать до його компетенції; 

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на 

погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, 

готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до 

проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету 

Міністрів України; 

4) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах освіти і науки; 

5) визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, 

повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, 

інклюзивного навчання та освіти протягом життя, інших сфер, що належать до 

його компетенції; 

6) створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної 

середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, інклюзивного 

навчання та освіти протягом життя, наукових ступенів та вчених звань; 

7) розробляє та затверджує типові навчальні плани загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів; 

8) організовує розроблення та впровадження навчально-методичного 

забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних та інших навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти, а також позашкільної освіти [141]. 

Разом з тим, слід зазначити, що Міністерство освіти і науки України за час 

проведення антитерористичної операції на Сході України неодноразово 

зверталося до місцевих органів публічної адміністрації та навчальних закладів з 

проханням сприяти батькам учнів, які переїхали із зони АТО, у вирішенні питань 
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щодо зарахування дітей до закладів освіти, а також: у разі відсутності 

свідоцтва про народження дитини сприяти батькам у його подальшому 

поновленні у встановленому законодавством порядку; у разі відсутності особової 

справи учня, документів про рівень його навчальних досягнень, медичної картки 

після зарахування учня (вихованця) направляти письмовий запит до місця його 

попереднього навчання з проханням про їх надання. Переведення учнів, які 

навчалися за державним замовленням можуть бути здійснені на бюджетні місця, 

в тому числі за рахунок перерозподілу тих, які звільнилися після відрахувань 

учнів з різних причин. Якщо такі місця відсутні, то допускається використання 

вакантних місць з інших професій (спеціальностей) з професійної підготовки 

робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних навчальних 

закладах, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. 

Наступним суб’єктом є Міністерство охорони здоров’я України є 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, 

захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, 

виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних 

імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх 

незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення [142]. 

МОЗ відповідно до покладених на нього завдань: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 

до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення 

в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України; 

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з 

питань, що належать до його компетенції; 
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3) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку сфер охорони 

здоров’я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним 

захворюванням, створення, виробництва, контролю якості та реалізації 

лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному обігу, санітарного та епідемічного благополуччя 

населення; 

4) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах охорони здоров’я, 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, 

створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, 

медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх 

незаконному обігу, санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

5) у сфері охорони здоров’я: забезпечує в межах повноважень, 

передбачених законом, додержання закладами охорони здоров’я, 

підприємствами, установами та організаціями права громадян на охорону 

здоров’я та прав пацієнта; готує пропозиції стосовно визначення пріоритетних 

напрямів розвитку охорони здоров’я, розробляє та організовує виконання 

державних комплексних та цільових програм охорони здоров’я; визначає 

пріоритетні напрями розвитку системи екстреної медичної допомоги; погоджує 

щорічні регіональні плани функціонування та розвитку системи екстреної 

медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та 

Севастополі; 

6) затверджує норми харчування для дітей у дошкільних навчальних 

закладах, фізіологічні норми харчування для осіб, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; норми радіаційної безпеки та допустимі рівні 

впливу на людину інших фізичних факторів; порядок проведення медичної 

експертизи з тимчасової втрати працездатності громадян; порядок проведення 

обов’язкових медичних оглядів дітей у дошкільному навчальному закладі; 

7) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

затверджує: державні санітарні норми і правила, санітарно-епідеміологічні та 
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санітарно-протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила 

і норми, протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і 

норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти; 

показники якості питної води; 

8) забезпечує проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу; 

9) визначає вимоги щодо комплексу заходів санітарної охорони державного 

кордону України, координує діяльність органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування з цих питань; 

10) подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або 

заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та осіб без 

громадянства з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною 

ситуацією на їх території; 

11) аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію та показники здоров’я 

населення в Україні та в окремих регіонах, розробляє і забезпечує реалізацію 

заходів, спрямованих на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на 

поліпшення епідемічної ситуації [142]. 

В той же час, зазначимо, що у зв’язку з критичною нестачею лікарів певних 

медичних спеціальностей у лікарнях на Сході України та на виконання 

Меморандуму про взаємодію, підписаному у лютому 2016 року між МОЗ України, 

Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та 

БО «Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи 

Пирогова» (ПДМШ), МОЗ залучило лікарів-добровольців для підсилення надання 

медичної допомоги у цивільних лікарнях прифронтової зони Донбасу (наприклад, 

хірурги, судинні хірурги, травматологи, анестезіологи, реаніматологи, терапевти, 

медсестри – були добровільно відправлені до Попасної, Станиці Луганської, 

Щастя, Волновахи, Курахово, Селідово, Артемівська, Констянтинівки та інших 

населених пунктів) [143]. 

Наступним і особливим суб’єктом публічного адміністрування з питань 

внутрішнього переміщення населення є Міністерство соціальної політики 

України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який 



 122 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та 

соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, 

загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, 

соціального діалогу, соціального захисту, волонтерської діяльності, з питань сім’ї 

та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, 

запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, захисту прав 

депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, а також 

забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо пенсійного 

забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому 

державному соціальному страхуванню, соціального захисту ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції, зокрема забезпечення їх психологічної 

реабілітації, санаторно-курортного лікування, технічними та іншими засобами 

реабілітації, житлом, надання освітніх послуг, організації поховання, соціальної та 

професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з 

військової служби, та учасників антитерористичної операції, у сфері промислової 

безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, 

здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та 

контролю за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, 

нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 

інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій 

застрахованих осіб 144. 

До повноважень Мінсоцполітики України з питань внутрішнього 

переміщення населення належить: 

1) розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо надання 

державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких не мають можливості їх утримувати або місце проживання чи 

перебування батьків яких невідоме, допомоги малозабезпеченим особам, які 

проживають разом з інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за 

висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного 



 123 

стороннього догляду, інвалідам, особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, іншим 

соціально вразливим верствам населення; 

2) організовує роботу з призначення та виплати передбаченої 

законодавством державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких не мають можливості їх утримувати або 

місце проживання батьків яких невідоме, допомоги малозабезпеченим особам, які 

проживають разом з інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за 

висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного 

стороннього догляду, інвалідам, особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, іншим 

соціально вразливим верствам населення, а також надання субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, компенсації додаткових витрат на 

оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, 

компенсації шахтарям за оплату електроенергії, газу та центрального опалення 

житла; 

3) здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної 

допомоги; 

4) визначає потребу в утворенні державних установ соціального 

обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів, 

організацій, що надають соціальні послуги соціально вразливим верствам 

населення, та координує роботу з їх утворення; 

5) забезпечує формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб; 

6) спрямовує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність 

центральних і місцевих органів виконавчої влади на усунення обставин (умов), що 

сприяли внутрішньому переміщенню осіб, захист прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб, сприяння поверненню таких осіб до залишеного місця 

проживання та їх реінтеграції [144]. 
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Зокрема, за участю Міністерства соціальної політики було організовано 

та забезпечено безкоштовний відпочинок та оздоровлення у відомчих дитячих 

оздоровчих закладах дітей військовослужбовців, які загинули (померли) або стали 

інвалідами під час виконання службових обов’язків і проходження військової 

служби; проведено роботу щодо надання можливості членам сімей, у тому числі 

дітей, військовослужбовців, які загинули, або були поранені під час проведення 

АТО, пройти оздоровлення та психологічну реабілітацію за кордоном тощо [145]. 

Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у 

сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів. 

На Державну міграційну службу України покладено повноваження щодо: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 

до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, 

актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових 

актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові внутрішніх 

справ; 

2) проводить аналіз міграційної ситуації в Україні, проблем біженців та 

інших категорій мігрантів, розробляє поточні та довгострокові прогнози із 

зазначених питань; 

3) здійснює у межах компетенції провадження з питань прийняття 

(припинення) громадянства України та подає відповідні документи на розгляд 

Комісії при Президентові України з питань громадянства, а також забезпечує 

виконання рішень Президента України з питань громадянства; 

4) приймає відповідно до законодавства рішення про встановлення 

належності до громадянства України, оформлення набуття громадянства України 

та їх скасування; 
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5) бере участь у межах, визначених законодавством, у вирішенні питань 

трудової міграції та питань, пов’язаних із навчанням в Україні іноземців та осіб 

без громадянства; 

6) здійснює реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання 

(перебування) фізичних осіб, веде відповідний реєстраційний облік; 

7) надає адміністративні послуги відповідно до закону [146]. 

Водночас, слід звернути увагу на взаємодії публічних органів з питань 

внутрішнього переміщення населення. Так, наприклад, територіальний підрозділ 

ДМС із залученням працівників територіальних органів і підрозділів МВС, 

представників інших органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в межах повноважень, визначених законом, здійснює щомісяця 

вибіркову перевірку наведених у довідках відомостей про фактичне місце 

проживання ВПО (не менш як 10% загальної кількості таких осіб) та у разі не 

підтвердження зазначених відомостей в одноденний термін повідомляє про це 

уповноваженому органу для прийняття рішення щодо зняття її з обліку.  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 

техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також 

гідрометеорологічної діяльності. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій під час проведення 

військових операцій забезпечує здійснення заходів з мінімізації та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із технологічними терористичними 

проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення 

антитерористичних операцій, а також проводить просвітницьку та практично-

навчальну роботу з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення 

терористичного акту тощо. 
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Однією з підстав внутрішнього переміщення населення, визначення 

якого задекларовано в Законі України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» є настання негативних наслідків надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру, що в свою чергу, спричиняють 

загрозу навколишньому природньому середовищу. 

Відповідно головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та екологічної безпеки є Міністерство 

екології та природних ресурсів України. На даний орган покладено наступні 

повноваження: 

1) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у плануванні та 

здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру і реагування на них; 

2) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері екологічної безпеки, 

поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, небезпечними хімічними 

речовинами, пестицидами та агрохімікатами, державної екологічної експертизи, 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з питань щодо екологічної 

безпеки під час перевезення небезпечних вантажів і ліквідації наслідків аварій, що 

відбуваються під час їх перевезення тощо [147]. 

Таким чином, вважаємо, що Міністерство екології та природних ресурсів 

України виконує важливу роль під час подолання негативних наслідків 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, що є підставою 

для здійснення внутрішнього переміщення населення. Саме тому, пропонуємо, 

доповнити Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщеного населення» Ст. *** «Повноваження та компетенція центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику 

у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки». 

Міністерство внутрішніх справ України є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України. МВС є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах: 
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забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання 

поліцейських послуг; захисту державного кордону та охорони суверенних прав 

України в її виключній (морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 

техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також 

гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 

протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, 

біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів [148]. 

До повноважень Міністерства внутрішніх справ України з питань 

внутрішньо переміщення населення належать: 

1) розробляє проекти державних програм з питань охорони державного 

кордону, захисту об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій, а також з питань міграції; 

2) організовує та забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність та 

мобілізацію Національної гвардії; 

3) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, ефективне 

використання сил і засобів Національної гвардії під час проведення 

антитерористичних операцій; 

4) бере участь у формуванні та забезпеченні наукової і науково-технічної 

політики держави у сфері охорони державного кордону, цивільного захисту та 

міграції (імміграції та еміграції); 

5) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами 

державної власності. 

Таким чином, вважаємо, що Міністерство внутрішніх справ України 

відіграє провідну роль під час забезпечення захисту прав і свобод внутрішньо 

переміщеного населення, при цьому, на законодавчому рівні не включений до 

переліку суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють публічне 

адміністрування в досліджуваній сфері. Саме тому, пропонуємо, доповнити Закон 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщеного населення» 
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Ст. *** «Повноваження та компетенція центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сферах забезпечення 

охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії 

злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання 

поліцейських послуг; цивільного захисту, захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних 

ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної 

безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної 

діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів». 

Нажаль, слід констатувати, що законодавець не вважав за необхідне до 

суб’єктів публічного адміністрування з питань внутрішнього переміщення 

населення віднести Міністерство інформаційної політики України. Хоча, на 

нашу думку, інформаційна обізнаність населення може запобігти виникненню 

великої кількості проблем та в той же час, дати відповіді на запитання, які 

цікавлять населення, а також дати реальну та найголовніше правдиву оцінку 

ситуації, що сталася (її перебіг) в країні. 

Міністерство інформаційної політики України є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного 

суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації 

в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних 

інформаційних ресурсів. 

До повноважень Міністерства інформаційної політики України з питань 

внутрішнього переміщення населення належать:  

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 

до його компетенції, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх в 

установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; 

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, 

що належать до його компетенції; 
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3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на 

погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади; 

4) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення 

інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно 

важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення 

функціонування державних інформаційних ресурсів; 

5) бере участь у формуванні державної інформаційної політики; 

6) вживає заходів до захисту прав громадян на вільний збір, зберігання, 

використання і поширення інформації, у тому числі на тимчасово окупованих 

територіях та у районі проведення антитерористичної операції відповідно до 

покладених на нього завдань в рамках закону про воєнний та надзвичайний стан; 

7) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію 

діяльності органів виконавчої влади та взаємодію з органами місцевого 

самоврядування з питань, віднесених до компетенції Міністерства; 

8) надає методичну та практичну допомогу прес-службам органів 

виконавчої влади; 

9) надає методичну допомогу державним та комунальним засобам масової 

інформації в процесі їх реформування [149]. 

Так, наприклад, позаштатні радники з питань внутрішньо переміщеного 

населення на різних рівнях (обласному та центральному) продовжують працювати 

над питанням підвищення інформування внутрішньо переміщених осіб, учасників 

АТО та інших цільових груп з різних питань. Для цього використовуються 

можливості місцевих ЗМІ, громадських організацій та органів влади, а також 

залучаться до співпраці міжнародні неурядові громадські організації. Для 

прикладу зазначимо, що згідно плану розробленого радником по Одеській області 

на інформаційну діяльність виділено області 150 000 грн [150].  

В квітні почав працювати сайт www.radnyk.com, де можна знайти 

інформацію про новини з питань внутрішнього переміщення осіб та проведені 

заходи. Згідно з результатами опитування обізнаність внутрішньо переміщених 

осіб щодо програм допомоги є низькою. Про регіональні програми допомоги ВПО 

знають лише 13,7% ВПО, серед організацій, які надають допомогу, ВПО 



 130 

найчастіше згадували «Червоний хрест». Лише 11,8% опитаних переселенців 

знають про наявність органів самоорганізації ВПО, однак жоден із опитаних не 

зміг дати чіткої відповіді на питання про те, які проблеми ці організації вирішують 

[209, с.52]. 

Таким чином, вважаємо за необхідне, доповнити Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщеного населення» Ст. *** 

«Повноваження та компетенція центрального органу виконавчої влади у сфері 

забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення 

суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення 

функціонування державних інформаційних ресурсів». 

В той же час, слід відзначити, що в Республіці Ірак не існує подрібненості 

органів виконавчої, які разом і кожен окремо наділені певною компетенцією щодо 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Так, в Іраці провідним і 

головним органом, який займається всіма питання, що стосуються забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб є Міністерство внутрішнього 

переміщення та міграції [97]. В структурі даного Міністерства діє Національна 

комісія по переміщенню і міграції, яку очолює міністр та як структурний елемент 

Департамент по імміграції та по справам етнічних груп. 

Найбільш наближені до населення та найбільш тісніше з ним співпрацюють 

безпосередньо в питанні забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 

– місцеві органи публічної адміністрації: місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування. 

Частиною 8 ст.11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» визначено, що місцеві державні адміністрації в 

межах своїх повноважень забезпечують: 

1) прийом громадян та надання їм безоплатної первинної правової допомоги 

з питання взяття на облік внутрішньо переміщених осіб; 

2) взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в порядку, встановленому 

статтею 4 цього Закону; 

3) надання інформації внутрішньо переміщеним особам про можливі місця і 

умови для їх тимчасового проживання/перебування з урахуванням пропозицій 
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органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, 

благодійних організацій, інших юридичних та фізичних осіб, про стан 

інфраструктури, довкілля у таких місцях; 

4) надання у разі необхідності внутрішньо переміщеним особам медико-

психологічної допомоги; 

5) безоплатне харчування відповідно до законодавства внутрішньо 

переміщених осіб на період до отримання такими особами статусу безробітних 

або їх працевлаштування, але не більше одного місяця; 

6) надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам 

житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання, за 

умови оплати зазначеними особами відповідно до законодавства вартості 

житлово-комунальних послуг; 

7) внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з 

питань соціального захисту населення відомостей про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, у тому числі місце її фактичного перебування, та про надані 

такій особі послуги; 

8) набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами 

за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель 

державної власності; 

9) допомогу за клопотанням внутрішньо переміщеної особи у переміщенні 

рухомого майна під час залишення особою місця проживання на території, де 

виникли обставини, зазначені у статті 1 цього Закону, та поверненні до такого 

залишеного місця проживання; 

10) влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

державної форми власності; 

11) одержання гуманітарної та благодійної допомоги; 

12) виявлення із числа внутрішньо переміщених осіб сімей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

передбачених законодавством заходів у разі виникнення загрози життю та 

здоров’ю дітей, втрати дітьми батьківського піклування; 



 132 

12-1) здійснення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, 

сімей, в яких виховуються такі діти, соціального супроводження таких сімей і 

дітей; 

12-2) здійснення в повному обсязі повноважень органу опіки та піклування 

стосовно зареєстрованих на їх території внутрішньо переміщених дітей, у тому 

числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

12-3) прийняття рішень про забезпечення функціонування внутрішньо 

переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей з дітьми, 

над якими встановлено опіку чи піклування, до яких діти влаштовані згідно з 

рішеннями районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських чи 

районних у містах рад тих адміністративно-територіальних одиниць, з яких 

здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у 

частині першій статті 1 цього Закону; 

12-4) надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або 

самостійно залишили місце проживання у зв’язку з обставинами, визначеними у 

частині першій статті 1 цього Закону; 

12-5) організацію роботи з виявлення дітей, переміщених без 

супроводження батьків, інших законних представників, здійснення заходів щодо 

встановлення особи дитини, пошуку її батьків, влаштування таких дітей у сім’ї 

родичів, патронатних вихователів, до закладів соціального захисту дітей з 

урахуванням потреб дитини; 

13) влаштування громадян похилого віку, інвалідів, які проживали в 

стаціонарних інтернатних установах та закладах на території, де виникли 

обставини, зазначені у статті 1 цього Закону, в аналогічні установи та заклади за 

місцем фактичного перебування таких осіб; 

14) організацію роботи медичних закладів з надання необхідної допомоги 

населенню з урахуванням тимчасового проживання/перебування на відповідній 

території внутрішньо переміщених осіб; 
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15) безоплатний проїзд залізничним, автомобільним транспортом 

внутрішньо переміщених осіб до залишеного місця проживання в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Так, наприклад, за даними Київського міського центру соціальних служб 

загалом на програму літнього оздоровлення та відпочинку дітей з міського 

бюджету було виділено 43,5 млн. грн. За ці кошти місто планується забезпечити 

відпочинком понад 7 тисяч дітей пільгових категорій [151]. 

Ще одним яскравим прикладом активної діяльності даного органу є 

відкриття Центру психосоціальної реабілітації при Києво-Могилянській академії. 

Так, з квітня 2015 року спільно з Києво-Могилянською академією столичні 

соціальні працівники розпочали реалізовувати пілотний проект з надання 

реабілітаційних послуг демобілізованим учасникам АТО та переселенцям, які 

зазнали психічних та психологічних травм. На створення та відкриття даного 

Центру було виділено фінансову допомогу за програмою КМДА «Турбота. 

Назустріч людям» у сумі 3,5 млн. грн. За кошти програми «Турбота. Назустріч 

киянам» фінансується діяльність 50 фахівців із соціальної роботи, які надають 

соціальну та консультативну допомогу ветеранам АТО, внутрішньо переміщеним 

особам, членам їх сімей та дітям. У Центрі працюють психологи, психотерапевти, 

спеціалісти з соціальної роботи і юристи [152]. 

Працівники КМДА працюють і в напрямку будівництва модульних 

будинків для внутрішньо переміщених осіб. Так, наприклад, представники 

київської міської влади здійснили робочу поїздку до міста Кривий Ріг, де 

збудовані модульні будинки для вимушених переселенців з окупованих територій. 

Метою поїздки став огляд запропонованих місць для проживання переселенців, 

що наразі мешкають у столичному пансіонаті «Джерело», де перебувало 182 

особи, серед них 56 дітей. 

Модульне містечко у Кривому Розі може розмістити 424 особи і призначене 

для короткотермінового проживання переселенців. Зі 166 модулів, що надійшли 

від уряду Німеччини, змонтовано три будинки з 27 модулів, вісім будинків з 10 

модулів і один будинок з 5 модулів, який є адміністративно-господарською 

будівлею. 
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В усій країні ці модульні містечка є типовими. Це будиночки, що 

складаються з окремих житлових блоків для сім’ї (розраховано на 4 особи) або 

гуртожитків (для декількох сімей). Незалежно від конфігурації, у кожному 

будиночку наявні санвузол та каналізація, постійне постачання гарячої води, 

стабільне опалення, кухня. У модульному містечку передбачені також спеціальні 

санвузли для людей із обмеженими фізичними можливостями. У кожній кімнаті є 

два двоповерхових ліжка, шафи, стіл і стільці. На кухнях наявний посуд та 

кухонне приладдя, місце для приготування та прийому їжі [153]. 

Частиною 9 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» визначено, що органи місцевого самоврядування в 

межах своїх повноважень: 

інформують місцеві державні адміністрації про можливі місця і умови для 

тимчасового проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб, про стан 

інфраструктури, довкілля у таких місцях; 

надають у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним 

особам з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання 

(за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних 

послуг); 

вирішують питання щодо набуття відповідно до законодавства внутрішньо 

переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну 

ділянку із земель комунальної власності; 

сприяють за клопотанням внутрішньо переміщеної особи у переміщенні її 

рухомого майна для повернення на залишене місце проживання; 

забезпечують надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони 

здоров’я з урахуванням відомостей про внутрішньо переміщених осіб, які 

тимчасово проживають (перебувають) у відповідному населеному пункті; 

забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні 

заклади комунальної форми власності; 

забезпечують соціальний захист внутрішньо переміщених дітей, дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сімей, в яких 

виховуються такі діти, соціальне супроводження таких сімей і дітей; 
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здійснюють у повному обсязі повноваження органу опіки та піклування 

стосовно зареєстрованих на їх території внутрішньо переміщених дітей, у тому 

числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

приймають рішення про забезпечення функціонування внутрішньо 

переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей з дітьми, 

над якими встановлено опіку чи піклування, до яких діти влаштовані згідно з 

рішеннями районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських чи 

районних у містах рад тих адміністративно-територіальних одиниць, з яких 

здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з визначеними обставинами; 

забезпечують надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які 

вимушено або самостійно залишили місце проживання у зв’язку з обставинами, 

визначеними законом; 

організовують роботу з виявлення дітей, переміщених без супроводження 

батьків, інших законних представників, здійснюють заходи щодо встановлення 

особи дитини, пошуку її батьків, влаштування таких дітей у сім’ї родичів, 

патронатних вихователів, до закладів соціального захисту дітей з урахуванням 

потреб дитини. 

Однак, і частиною 9 ст.11 Закону [Про ВПО] не визначено всіх 

повноважень, якими наділений даний орган. Так, наприклад, відповідно до п.5 

Постанови Кабінету Міністрів «Про облік внутрішньо переміщених осіб» 

визначено, що з метою обліку внутрішньо переміщених осіб уповноважений орган 

(місцеві органи публічної адміністрації) веде Єдину інформаційну базу даних про 

внутрішньо переміщених осіб, держателем якої є Мінсоцполітики. Яскравим 

прикладом ведення даної бази є Запорізька міська рада [154]. 

В той же час, ч.2 ст.9 не визначено повноваження місцевих рад щодо 

прийняття рішення про зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб і відповідно 

скасування дії Довідки. Так, п.2,3 ч.71 Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про облік внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що «рішення про 

скасування дії довідки відповідно до статті 12 Закону [49] приймається 

керівником уповноваженого органу за місцем проживання особи та надається їй 

протягом трьох днів з дати прийняття такого рішення або надсилається на адресу 
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місця проживання, зазначену в довідці. Уповноважений орган на підставі 

прийнятого рішення невідкладно вносить до Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб запис про скасування дії довідки. 

Таким чином, пропонуємо доповнити ст. 11 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб п. 12 та п. 13 

наступного змісту: 

«12) веде Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб; 

13) приймає рішення щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб та 

приймає рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи». 

Разом з тим, слід зазначити, що в базовому Законі України «Про місцеве 

самоврядування» [155] жодним чином не визначено повноваження органів 

місцевого самоврядування щодо вирішення питань внутрішнього переміщення 

осіб в умовах проведення військових операцій. Саме тому, вважаємо за необхідне 

узгодити положення норм Законів України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» та «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

урегулювання питання пов’язаного з повноваженнями та компетенцією органів 

місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб. 

Таким чином, вважаємо за необхідне доповнити Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» Розділом 

«Повноваження та компетенція публічної адміністрації з питань забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та включити до нього наступні статті: 

ст. «Повноваження та компетенція центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції)»; Ст. *** 

«Повноваження та компетенція центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, забезпечує організацію 

надання медичної допомоги та медичного обслуговування, здійснення 

комплексних заходів щодо санітарно-епідеміологічної безпеки населення та 

карантинних заходів за місцем фактичного перебування внутрішньо переміщених 

осіб»; Ст. *** «Повноваження та компетенція центрального органу виконавчої 
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влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах 

зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального 

захисту, соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з 

питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав 

депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну»; Ст. *** 

«Повноваження та компетенція центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сферах освіти і науки»; Ст. *** «Повноваження та 

компетенція центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, забезпечує відповідно 

до законодавства здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, евакуації населення, надання екстреної медичної 

допомоги у зоні надзвичайної ситуації»; Ст. *** «Повноваження та компетенція 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

екологічної безпеки»; Ст. *** «Повноваження та компетенція центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 

забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання 

поліцейських послуг; цивільного захисту, захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних 

ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених 

законодавством категорій мігрантів»; Ст. *** «Повноваження та компетенція 

центрального органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного 

суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації 

в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних 

інформаційних ресурсів». 
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2.3. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в 

умовах проведення військових операцій в Україні та Іраці 

 

Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та 

законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, щодо запобігання виникненню передумов 

вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення 

таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем 

проживання в Україні [49, Ст.2]. Громадянин України, іноземець або особа без 

громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має 

право на постійне проживання в Україні, за обставин, вимушеного залишення або 

покидання свого місця проживання у результаті або з метою уникнення 

негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 

проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного 

чи техногенного характеру, має право на захист від примусового внутрішнього 

переміщення або примусового повернення на покинуте місце проживання [49, 

Ст.3]. 

Таким чином, на законодавчому рівні закріплено, що забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб належить до одного з обов’язків держави, в 

той же час, суб’єктами внутрішнього переміщення можуть бути такі категорії осіб 

як: а) громадяни України; б) іноземці та особи без громадянства, які перебувають 

на території України на законних підставах та мають право на постійне 

проживання в Україні. Втім, на нашу думку, законодавець ототожнює права і 

свободи даної категорії суб’єктів, що вважаємо, є неприпустимим. 

Отже, в даному підрозділі нашим завданням буде розмежування правових 

категорій «права» і «свободи»; визначення прав та обов’язків громадян, іноземців 

та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних 

підставах та мають право на постійне проживання в Україні, а також мають статус 

вимушено внутрішньо переміщених осіб. 
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Етимологія слова «право» полягає в тому, що ним позначається поняття, 

яке виражає різні соціальні явища. З одного боку, це явище, що виникає й існує 

незалежно від держави і має загальносоціальну природу, є загальносоціальним 

феноменом. З іншого боку, це явище є наслідком виключно державної діяльності, 

втілення її волевиявлення. Виходячи з цього, необхідно розрізняти право 

загальносоціальне і право юридичне [156, с. 12-13]. 

В. В. Лазарев, вважає, що права є ядром правового статусу [157, с. 23] та 

визначає їх як сукупність загальнообов’язкових, формально визначених правил 

поведінки, регламентованих державою і таких, що виражають її волю, які 

визначають вид і міру можливої та необхідної поведінки учасників відносин, що 

регулюються, та забезпечуються можливістю державного примусу [157]. 

У науковій юридичній літературі розрізняють права об’єктивні та 

суб’єктивні. Так, об’єктивними правами є ті, що встановлені (або визнані) 

державою як регулятор суспільних відносин, забезпечені нею, об’єктивовані в 

офіційних державних актах [158, с. 208]. Водночас, суб’єктивні права дають змогу 

суб’єкту як носію цих можливостей поводитися певним чином, вимагати 

відповідної поведінки від інших осіб, користуватися певними соціальними 

благами, звертатися за потреби до компетентних органів держави за захистом для 

задоволення особистих інтересів і потреб, що не суперечать суспільним [158, 

с. 145; 159, с. 22]. Таким чином, в даному випадку об’єктивним правом особи є 

право вільного пересування та вибору місця проживання, водночас, суб’єктивним 

правом є забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

Приймаючи до уваги особливості предмету адміністративного права, маємо 

зазначити, що права в адміністративних правовідносинах є суб’єктивними, вони 

врегульовані нормами цього права та реалізуються під час виконавчо-розпорядчої 

діяльності держави. 

М.І. Матузов, визначає суб’єктивне право як створювану і гарантовану 

державою через норми об’єктивного права особливу юридичну можливість діяти, 

що дає можливість суб’єкту як носію цієї можливості поводитися певним чином, 

вимагати відповідної поведінки від інших осіб, користуватися визначеними 

соціальними благами, а на випадок потреби звертатися до компетентних органів 
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держави за захистом з метою задоволення особистих інтересів і потреб, які не 

суперечать суспільним [160, с. 134]. 

Досить цікавим вбачається запропоноване визначення поняття «суб’єктивні 

права» адміністративістом І.Б. Коліушко, який зазначає, що суб’єктивні права є 

засобом забезпечення всебічного розвитку особи, задоволення її інтересів і 

потреб, виражають об’єктивні можливості члена суспільства володіти, 

користуватися і розпоряджатися певними соціальними благами, а також набувати 

і захищати їх 161, с. 284]. 

П.М. Рабінович пропонує під суб’єктивними правами розуміти певні 

можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-

історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку 

людства і мають бути загальними для всіх 162, с. 5.  

В.Й. Пашинський розмежовує права людини та права громадянина, при 

цьому, на думку автора зміст прав людини є значно ширшим від прав 

громадянина. Так, автор визначає, що права людини закріплені у відповідних 

міжнародних актах, та існують незалежно від їх визнання тією чи іншою 

державою. Вони тісно пов’язані з правами громадянина, а саме: можливостями 

його розвитку, зафіксованими в національному праві, хоча й не тотожними їм. 

Визнання і забезпечення як одних, так і інших – іманентна властивість будь-якої 

демократичної конституції. Це має особливе значення для нашої країни, що 

вступила в новий стан проведення конституційної реформи, яка має забезпечити 

подальші демократичні зміни: політичний плюралізм, становлення реальної 

правової держави; забезпечення і гарантування прав і свобод на всіх рівнях [163, 

с. 12]. 

В.А. Патюлин до характерних ознак суб’єктивного права відносить 

наступні: належить суб’єкту (особі); засновано на нормах об’єктивного права; 

являє собою забезпечену державою та правом можливість певної поведінки 

суб’єкта; спрямоване на досягнення того чи іншого соціального блага; 

забезпечується загальними (економічними, політичними, ідеологічними, 

організаційними) та спеціальними (юридичними) гарантіями; здійснюється в 

інтересах носія суб’єктивного права; реалізація суб’єктивного права 
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забезпечується та гарантується законом; воно охороняється, захищається в 

судовому, адміністративному або іншому встановленому законом порядку [164, с. 

28]. 

Таким чином, суб’єктивні права внутрішньо переміщеної особи – це 

індивідуалізована та гарантована державною можливість суб’єкта права 

реалізовувати свої інтереси за допомогою норм права, через відповідні суб’єкти 

публічної адміністрації з метою задоволення її інтересів і потреб, що 

охороняються та захищаються у встановленому законом порядку. 

Отже, розкриємо види та сутність прав внутрішньо переміщених осіб. 

1. Право на захист від примусового внутрішнього переміщення або 

примусового повернення на покинуте місце проживання, тобто громадянин 

України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території 

України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, 

внаслідок створення обставин, які змусили залишити або покинути своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 

конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав 

людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру має 

право звернутися до суб’єктів публічної адміністрації з вимогою захисту від 

примусового внутрішнього переміщення або примусового повернення на 

покинуте місце проживання. 

2. Право отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи, тобто документ, який видається громадянам України, іноземцям та особам 

без громадянства, котрі постійно проживають на території України і 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

АТО або змушені були покинути постійне місце проживання в населених пунктах, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або 

здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і переміститись у населені 

пункти, на території яких органи державної влади здійснюють повноваження в 

повному обсязі.  

Для отримання Довідки повнолітня внутрішньо переміщена особа 

звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на 
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облік (далі - Заява) до структурного підрозділу з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах (у разі утворення) рад. Для отримання Довідки про 

взяття на облік неповнолітніх дітей, які переміщуються без батьків або членів 

сім'ї, Заява подається їх опікуном чи піклувальником або законним 

представником.  

У разі коли внутрішньо переміщена особа розміщується регіональним 

штабом з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО 

(далі - регіональний штаб), Заява подається посадовій особі уповноваженого 

органу, залученій в установленому порядку до участі в роботі регіонального 

штабу.  

Прийняття заяв та видача довідок можуть здійснюватись у місцях 

проживання внутрішньо переміщених осіб працівниками житлово-

експлуатаційних організацій або уповноваженими особами, визначеними 

виконавчими органами сільських і селищних рад, за погодженням з 

уповноваженим органом. Довідка за встановленою формою безоплатно видається 

у день подання Заяви: роздруковується на папері формату А4 і підписується 

посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою 

відповідного уповноваженого органу як при першій видачі такої Довідки, так і у 

разі повторної її видачі у випадку втрати, пошкодження або з метою продовження 

її дії. Заявнику може бути відмовлено у видачі Довідки, якщо: відсутні обставини, 

що спричинили переміщення особи з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення АТО; втрачено або викрадено документи, що посвідчують 

особу, яка переміщується, та підтверджують громадянство України, до їх 

відновлення. У разі відмови у видачі Довідки на вимогу заявника письмово 

повідомляється про підстави для такої відмови. 

3. Право на отримання документів, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу 

та підтверджують її спеціальний статус. Суб’єкт-заявник звертається до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
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міграції (імміграції та еміграції), за місцем проживання внутрішньо 

переміщеної особи з заявою на отримання документів, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та 

підтверджують її спеціальний статус. 

4. Право зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, 

пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

соціальні послуги, освіту - особи, котрі перебувають (перебували) у трудових 

відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами 

або були добровільно застраховані та переміщуються з тимчасово окупованої 

території і районів проведення АТО, мають право на надання матеріального 

забезпечення (якщо страховий випадок настав до моменту переміщення 

застрахованої особи) та соціальних послуг відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» [165] і Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням» [166] робочими органами виконавчих 

дирекцій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань (далі — фонди) за фактичним місцем проживання 

(перебування).  

Матеріальне забезпечення виплачується застрахованим внутрішньо 

переміщеним особам в установленому порядку через банки. Матеріальне 

забезпечення та соціальні послуги надаються за умови подання документів, що 

підтверджують право застрахованих ВПО на їх надання, а у разі відсутності таких 

документів — на підставі відомостей з Державного реєстру загальнообов'язкового 

державного соціального страхування. У разі відсутності в зазначеному Реєстрі 

необхідних відомостей матеріальне забезпечення надається в мінімальному 

розмірі, встановленому правліннями фондів, з подальшим перерахуванням сум 

матеріального забезпечення після надходження документів, що підтверджують 

право застрахованих осіб на його надання.  
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Матеріальне забезпечення надається застрахованим внутрішньо 

переміщеним особам, які не реалізували свого права на отримання матеріального 

забезпечення відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» [167] та 

не можуть реалізувати своє право на отримання матеріального забезпечення 

відповідно до Закону [165] у зв’язку з переміщенням з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення АТО, а саме: допомога по тимчасовій 

непрацездатності згідно з цим Порядком надається у разі настання страхового 

випадку до моменту переміщення застрахованої особи.  

Датою переміщення застрахованої особи вважається дата, зазначена в 

довідці про взяття її на облік як особи, котра переміщується з тимчасово 

окупованої території України або району проведення АТО, виданій згідно з 

Порядком оформлення і видачі довідки, про взяття на облік особи, яка 

переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення 

антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії 

зіткнення.  

Для отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності застраховані 

особи звертаються особисто або через законного представника до районної, 

міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за фактичним місцем 

проживання (перебування) із заявою, яка повинна містити реквізити банківської 

установи та номер поточного рахунку застрахованої особи для зарахування 

матеріального забезпечення, і пред'являють паспорт громадянина України або 

інший документ, що посвідчує особу, та Довідку. У разі подання заяви законним 

представником застрахованої особи додатково пред'являються документ, що 

посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує 

повноваження особи як законного представника.  

На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) 

документів робочі органи Фонду не пізніше десяти днів з дня їх отримання 

призначають матеріальне забезпечення та виплачують його не пізніше десяти 

робочих днів з дня призначення такого матеріального забезпечення. Кошти 
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матеріального забезпечення перераховуються на поточний рахунок 

застрахованої особи (або одержувача допомоги), відкритий в установі банку. 

Водночас у разі подання документів застрахованою особою та/або отримання в 

установленому законодавством порядку робочим органом Фонду відомостей з 

інших джерел щодо страхового стажу, фактично нарахованої заробітної плати та 

іншої інформації, яка впливає на розмір уже виплаченого матеріального 

забезпечення, робочий орган Фонду за заявою застрахованої особи здійснює 

перерахунок матеріального забезпечення [168, п. 17]. Пунктом 15 [168] визначено, 

що у разі подання застрахованою особою (або одержувачем допомоги) 

недостовірних документів (відомостей в цих документах) для отримання 

матеріального забезпечення згідно з цим Порядком робочий орган Фонду 

протягом трьох робочих днів після їх отримання виносить рішення про відмову в 

призначенні матеріального забезпечення та повідомляє застраховану особу (або 

одержувача допомоги) про відмову в призначенні матеріального забезпечення із 

зазначенням причин відмови не пізніше п'яти днів після винесення відповідного 

рішення й одночасно надсилає відповідну інформацію до правоохоронних органів. 

При цьому відповідно до п. 18 [168] надміру виплачені суми матеріального 

забезпечення за цим Порядком внаслідок подання документів з недостовірними 

відомостями застрахованою особою (або одержувачем допомоги) повертаються 

Фонду на вимогу робочого органу Фонду в добровільному порядку або 

стягуються в судовому порядку згідно із законодавством.  

Взята на облік внутрішньо переміщена особа має право на продовження 

здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок 

коштів державного бюджету або інших джерел фінансування. Порядок 

фінансування навчання категорії осіб, які були зараховані у навчальні заклади на 

територіях, де виникли обставини, зазначені у ст. 1 Закону [49], на навчання за 

рахунок коштів державного бюджету, встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

Отже, з метою реалізації права застрахованих осіб, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, на 

матеріальне забезпечення робочі органи Фонду на підставі поданих такими 
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особами документів нараховують і виплачують за рахунок своїх коштів 

матеріальне забезпечення [169]. 

5. Право голосу на виборах Президента України, народних депутатів 

України, місцевих виборах та референдумах шляхом зміни місця голосування без 

зміни виборчої адреси. 

З цього приводу виникає запитання, яким чином іноземці та особи без 

громадянства, які на законних підставах перебувають на території України будуть 

реалізовувати виборче право, яке надається лише громадянам України, а іноземці 

та особи без громадянства – це особи, які не мають громадянства України. Дійсно 

у міжнародній практиці піднімається питання щодо надання виборчого права 

етнічним суб’єктам, але надається воно, наприклад, в США особам, які не мають 

громадянства, але сплачуть податки на користь даної держави [170]. 

6. Право на єдність родини, тобто право вимушено внутрішньо переселеної 

особи на збереження тісного зв’язку з членами сім’ї, згуртованість, цілісність, 

неподільність. 

7. Право на сприяння органами державної виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права у пошуку та 

возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього 

переміщення, тобто можливість надання допомоги при здійсненні пошуку членів 

сім’ї.  

8. Право на інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім’ї 

та близьких родичів, тобто гарантована національним законодавством та 

міжнародними правовими актами можливість кожного отримувати безпосередньо 

від суб’єктів владних повноважень, а також організацій, підприємств, громадських 

об’єднань, що виконують специфічні функції відомості, документи про долю та 

місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів. 

9. Право на безпечні умови життя і здоров’я – кожній особі, яка перебуває 

в Україні на законних підставах гарантуються безпечні умови життя та здоров’я, 

захист від військових загроз та небезпек, а також безпечні умови життя і здоров’я 

після їх проведення. 



 147 

10. Право на достовірну інформацію про наявність загрози для життя 

та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її 

тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і 

свобод. 

11. Право на створення належних умов для її постійного чи тимчасового 

проживання, тобто створення умов життя при яких особа може повноцінно жити, 

не відчувати загрози її життю та здоров’ю, а також у разі необхідності 

відновлення утраченого, пошкодженого, зіпсованого майна. 

12. Право на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості 

безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості 

комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого 

віку цей термін може бути продовжено. Звернутися до підрозділу міграційної 

служби за місцем тимчасового проживання (перебування) та надати: 1. Паспорт 

громадянина України. 2. Документи, що підтверджують право на проживання в 

житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній устано-ві, 

закладі соціального обслуговування та соціального захисту, про-ходження служби 

у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації.  

У випадку поселення у приміщеннях, які надаються місцевими 

адміністраціями для розміщення вимушених переселенців, необхідно надати лист 

місцевої адміністрації про поселення особи, а також письмову згоду власника 

приміщення на реєстрацію місця проживання (перебування). 3. Військовий квиток 

або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий 

облік або перебувають на військовому обліку). 4. Квитанцію про сплату 

державного мита (0,85 грн.) або документ про звільнення від його сплати 

(реквізити для оплати розміщено на інформаційному стенді у відповідному 

підрозділі ДМС України). Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період 

наявності підстав (проведення антитерористичної операції або тимчасової 

окупації). 
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13. Право на сприяння у переміщенні її рухомого майна, тобто надання 

допомоги за клопотанням внутрішньо переміщеної особи у переміщенні рухомого 

майна під час залишення особою місця проживання та поверненні до такого 

залишеного місця проживання. 

14. Право на сприяння у поверненні на попереднє місце проживання, тобто 

надання допомоги за клопотанням внутрішньо переміщеної особи у поверненні на 

попереднє місце проживання. 

15. Право на забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, 

визначених законодавством та право на надання необхідної медичної допомоги в 

державних та комунальних закладах охорони здоров’я передбачає здійснення у 

разі необхідності соціального захисту державою внутрішньо переміщених осіб, 

швидке надання медичної допомоги, вільний доступ до державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я тощо. 

16. Право на влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні 

заклади переблагає сприяння органів публічної адміністрації у можливості 

влаштування дітей-переселенців у дитсадочки, школи та інші загальноосвітні 

навчальні заклади. 

17. Право на отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем 

перебування передбачає вільну можливість реалізації внутрішньо переміщеними 

особами права на оформлення пенсій, соціальні виплати тощо, а також отримання 

будь-якого документу дозвільного характеру та іншої адміністративної послуги. 

18. Право на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, 

внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання 

за місцем перебування передбачає вільну можливість внутрішньо переміщеної 

особи звертатися до уповноваженого органу публічної адміністрації та 

здійснювати реєстрацію, поновлення та анулювання актів цивільного стану за 

місцем проживання, тобто місцем реєстрації, яке зазначене в довідці. 

19. Право на безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого 

покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту 

у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення передбачає 

можливість здійснити безкоштовний проїзд для добровільного повернення до 
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свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського 

транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення. 

20. Право на отримання гуманітарної та благодійної допомоги, тобто 

отримання цільової адресної безоплатної допомоги в грошовій або натуральній 

формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних 

пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що 

надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів 

отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її 

у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким 

фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок 

стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших 

катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою 

хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту 

держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту; а також 

надання коштів, іншого майна, майнових прав, доходів від майна та майнових 

прав та/або виконання робіт, надання послуг, що добровільно та безоплатно 

надаються благодійником та/або благодійною організацією на користь отримувача 

благодійної допомоги. 

Разом з тим, в чинному Законі України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» не містяться положення, що визначають право 

особи на зміну місця відкриття спадщини. Тобто, в тому випадку, коли останнє 

місце проживання спадкодавця - населений пункт, на території якого органи 

державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі 

свої повноваження, або такий населений пункт розташовано на тимчасово 

окупованій території. У такому випадку місцем відкриття спадщини вважають 

місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового 

майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, зацікавлених в охороні спадкового 

майна, або вимоги кредиторів. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а 

нерухоме майно або основна його частина (у разі відсутності нерухомості - 

основна частина рухомого майна) знаходиться в уже вказаному населеному 

пункті, то місце відкриття спадщини визначають аналогічно. Тобто за місцем 
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подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна 

або вимоги кредиторів. 

Отже, «право на місце відкриття спадщини» є права внутрішньо 

переміщених осіб. 

Аналізуючи положення спеціального нормативно-правового акту в сфері 

забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб не можливо не звернути увагу на 

існуванні правової прогалини в даному акті, безпосередньо в частині відсутності 

задекларованого на законодавчому рівні положення, що визначає право 

відповідних суб’єктів на отримання певних пільг від держави, наприклад, 

сприяння з надання внутрішньо переміщеним особам кредитів на придбання 

земельних ділянок, придбання та будівництво житла, заборонено нарахування 

пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними 

договорами та договорами позики тощо. 

Так, наприклад, на час проведення антитерористичної операції заборонено 

нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за 

кредитними договорами та договорами позики з 14.04.14 р. і до завершення АТО 

громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися 

у період з 14.04.14 р. з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом 

Міністрів України переліку, де проводилася АТО, а також юридичними особам та 

фізичними особам-підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську 

діяльність на території указаних населених пунктів [66, Ст. 2]; скасування пені за 

несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні послуги (водопостачання, 

газ, електро- і теплоенергія, водовідведення, утримання і експлуатація житла та 

прибудинкових територій, сміттєзбирання, ліфтове господарство), нараховану з 

14.04.14 р. громадянам України, які проживають у населених пунктах, де 

проводилася АТО (згідно з переліком, затвердженим Урядом). Цей мораторій діє 

до закінчення АТО; в ст.9 на період дії Закону визначено обов’язок запровадити 

мораторій щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення 

відповідної операції, що належить громадянам України та перебуває в іпотеці. 

Мораторій діє стосовно: реалізації права іпотекодержателя на набуття права 

власності на предмет іпотеки; реалізації права іпотекодержателя на продаж 
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предмета іпотеки (у т.ч. на прилюдних торгах); виселення мешканців із 

житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове 

рішення про звернення стягнення на такі об’єкти.  

Ст.3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» [66] передбачено право внутрішньо переміщеної 

особи на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на 

одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем 

перебування. 

Статтею 44 Закону України «Про вищу освіту» [171] передбачено, що 

держава забезпечує дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у 

тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих 

навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти 

у державних та комунальних навчальних закладах. Тобто, дана норма визначає 

право внутрішньо переміщеної особи на отримання (продовження) вищої освіти. 

Ст. 9-1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» передбачає, право внутрішньо переміщеної особи на 

відшкодування шкоди заподіяної громадянам терористичним актом. Так, 

відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом провадиться 

за рахунок коштів державного бюджету України відповідно до закону і з 

наступним стягненням суми цього відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду. 

Ст. 14 Закону [66] передбачено право на заборону дискримінації, тобто 

внутрішньо переміщені особи користуються тими ж правами і свободами 

відповідно до Конституції, законів та міжнародних договорів України, як і інші 

громадяни України, що постійно проживають в Україні. Забороняється їх 

дискримінація при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є 

внутрішньо переміщеними особами. 

Саме тому, вважаємо за необхідне доповнити положення Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ст. *** «Права 

внутрішньо переміщених осіб» та включити до даної норми перелік вище 

розкритих прав внутрішньо переміщених осіб.  
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Поруч з правами внутрішньо переміщених осіб варто розглядати і 

питання їх свобод, адже, свобода виступає одним з елементів правового статусу 

особи, як вид і міра можливої поведінки особи; як самостійна правова категорія. 

Відзначимо, що, на сьогоднішній день відсутнє чітке розмежування понять 

«свобода» та «право», не лише в науковому вимірі, але й на законодавчому рівні, 

коли законодавець в назві акту визначає як наприклад, «… забезпечення прав і 

свобод …», при цьому в тексті йде мова лише про права. А не про права і свободи. 

Разом з тим, найважливішою ознакою, що дає можливість відокремити 

категорію «свободи» у юридичному значенні від категорії «права», варто назвати 

характер дій громадянина – можливість діяти у певних сферах на свій розсуд, 

самому визначати лінію поведінки [172, с. 89]. 

В.І. Лисенко в зміст правової категорії «юридична свобода» включає 

«…встановлена правовими нормами можливість особи утворювати та 

реалізовувати таку модель поведінки, яка враховує його потенційні бажання та 

вигоди, рівень потреби та користі» [173, с.42-43]. Разом з тим, з приводу даного 

судження виникає питання, а які свободи авторка відносить до «неюридичних»?  

В.А. Іванов та П.М. Рабінович, взагалі відстоюють позицію тотожності 

понять «права» і «свободи» [174; 175]. Ми вважаємо, що дійсно розмежувати дані 

правові категорії складно, однак, поняття «свобода», вважаємо, є більш 

філософською категорією та об’ємнішою за своїм змістом, а поняття «права» 

носить більш галузевий характер. 

Звернемо увагу, що в Конституції України практично скрізь термін 

«свободи» людини і громадянина використовується поряд з терміном «права» 

(ст.ст. 3, 8, 17, 21–23 тощо). На позицію законодавця в цьому питанні прямо 

вказує використання терміну «свободи» поряд з «правами» в адміністративно-

правових актах. Зокрема, одним із завдань законодавства про адміністративні 

правопорушення, закріплених у ст. 1 КпАП, є «охорона особистих прав і свобод 

громадян» [176]. При цьому, знову ж таки, законодавцем не визначено меж прав і 

меж свобод. 

З приводу розмежування досліджуваних правових категорій В.І. Лисенко 

зазначає, що «…права і свободи особи є матеріально обумовленими, юридично 
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закріпленими і гарантованими можливостями індивіда володіти і 

користуватися конкретними соціальними благами – соціально-економічними, 

духовними, політичними й особистими. Принципового розходження в 

соціальному і юридичному значенні між правами і свободами не має. Свободами 

особи є, наприклад, політичні свободи слова, друку, вуличних походів і 

демонстрацій, свобода совісті та інші. Особливості свобод особи, в порівнянні з її 

правами, полягають у характері дій людини, можливості робити все, що не 

заборонено законом, у визначених сферах на свій власний розсуд, самій визначати 

лінію поведінки і коло зобов’язань суб’єктів, зокрема органів держави, 

покликаних охороняти сферу здійснення свободи. Свободи людини водночас є і її 

правами, наприклад, право на свободу слова, друку, вуличних походів, 

демонстрацій, право на свободу совісті та інші. Слід також визнати, що 

адміністративні свободи громадян тісно пов’язані з їхніми правами, найчастіше 

похідні від них. Іншими словами, свободи перебуваючи у площині суб’єктивних 

прав громадян, являються самостійною категорією, що доповнює правовий статус 

громадянина. 

Юридичні свободи, з одного боку, гарантують громадянам певну свободу 

вибору дій, варіантність поводження в рамках наданих їм прав, а з іншого боку – 

означають недоторканість сфер, що охоплюються певними свободами з боку 

державних органів та їхніх посадових осіб» [173, с.41-43]. 

Таким чином, вважаємо, що «свобода внутрішньо переміщеної особи» - це 

можливість суб’єкта діяти на власний розсуд без встановлених обмежень, при 

цьому, обираючи самостійно вид поведінки. 

Розкриваючи зміст понять «права внутрішньо переміщених осіб» та 

«свободи внутрішньо переміщених осіб» слід акцентувати увагу на тому, що 

законодавець в спеціальному нормативно-правовому акті – Законі України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» не розмежовує їх зміст. 

При цьому, в даному акті не міститься чіткого переліку прав внутрішньо 

переміщених осіб (ст.ст. 6-8 Закону). 

Наразі, вважаємо, що в зміст поняття «свободи внутрішньо перемішених 

осіб» належить можливість кожного, хто на законних підставах перебуває на 
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території України, вільного (без встановлення якихось обмежень) пересування, 

вільно вибирати місце свого бажаного проживання, можливість без примусу 

(вимушеної необхідності) вільно залишати територію України, за винятком 

обмежень, які встановлюються законом. Разом з тим, вважаємо, що коли з будь-

яких причин (суб’єктивних чи об’єктивних) порушуються відповідні свободи, тоді 

починається обов’язок держави гарантувати забезпечення реалізації відповідних 

прав суб’єктів (громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на 

законних підставах перебувають на території України). 

Таким чином, поняття «свободи людини» за своїм змістовим наповненням є 

ширшим поняттям по відношенню до поняття «права особи». 

Говорячи про правовий статус внутрішньо переміщених осіб не можливо не 

зосередити свою увагу на питанні «обов’язків внутрішньо переміщених осіб», які 

виступають з одного боку свого роду гарантією реалізації прав відповідних 

суб’єктів, а з іншого межею дозволеної поведінки. Це твердження 

підтверджується позицією І. Є. Фарбера [177, с. 75], яка полягає в тому, що право 

та обов’язок є невід’ємними один від одного й взаємообумовлюються, а 

ізольоване їх існування неможливе. 

В словниковій літературі під обов’язком прийнято розуміти передбачену 

законодавством і таку, що охороняється державою, необхідність належної 

поведінки учасника конкретних правовідносин (носія цього обов’язку) в інтересах 

уповноваженого суб’єкта (індивіда, організації, держави в цілому) [178]. 

У науковій юридичній літературі зустрічаються наступні визначення 

правової категорії «юридичний обов’язок». 

Ю.К. Толстой пропонує під даним поняттям розуміти визначену законом 

міру належного, яка виражає обов’язок певної поведінки, що вимагається 

уповноваженою особою від іншого суб’єкта з метою задоволення її власного 

інтересу [179, с. 46]. Не зовсім погоджуємося з науковцем, адже, існування самого 

обов’язку не означає лише примусове його виконання, наприклад, оплата проїзду 

– одні громадяни постійно оплачують проїзд, інші не оплачують його 

сподібаючись уникнути відповідальності за безквитковий проїзд. В даному 
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випадку, скоріше можна говорити про розуміння обов’язку через 

правосвідомість суб’єкта. 

О.В. Зайчук під обов’язком пропонує розуміти міру необхідної поведінки, 

що є гарантією реалізації суб’єктами наданих їм прав [180]. Вважаємо, що зміст 

даної дефініції можна синтензійно визначити як: «обов’язок суб’єкта починається 

там, де закінчуються його права». В принципі з даним трактуванням в широкому 

смислі даного поняття «обов’язок» можна погодитися. 

Схоже визначення поняття «обов’язок» наводять М.В. Цвіт, О.В. Петришин, 

Л.В. Авраменко, які визначають його як вид і міра необхідної поведінки, яка 

встановлена законом [181, с. 371]. 

М.О. Баймуратов визначає обов’язок як закріплену в нормативно-правових 

актах міру необхідної та належної поведінки суб’єктів правовідносин, що гарантує 

реалізацію суб’єктивних прав і забезпечує правовий порядок шляхом здійснення 

чи утримання від здійснення певних дій, і гарантується шляхом встановлення 

юридичної відповідальності [182, с. 64]. 

Таким чином, під обов’язком внутрішньо переміщеної особи пропонуємо 

розуміти регламентований законодавством порядок та норма поведінки 

суб’єкта, яка визначена відповідними межами, що гарантує реалізацію 

суб’єктивних прав і забезпечує правовий порядок шляхом здійснення чи утримання 

від здійснення певних дій, дотримання яких забезпечується можливим 

застосуванням примусу з боку публічної адміністрації. 

Частиною 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» визначено перелік обов’язків внутрішньо 

переміщених осіб. Втім, вважаємо, що даний перелік в більшій мірі носить 

декларативний характер та не включає в повній мірі тих обов’язків, які повинні 

виконувати внутрішньо переміщені особи. 

Так, ч.2 ст.9 Закону [49] передбачено, що внутрішньо переміщена особа 

зобов’язана: 

1) дотримуватися Конституції та законів України, інших актів 

законодавства; 
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2) повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з 

питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві 

державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі 

утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до 

нового місця проживання. У разі добровільного повернення до покинутого 

постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов’язана 

повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення 

районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем отримання довідки не 

пізніш як за три дні до дня від’їзду; 

3) у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо 

неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати 

фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у 

результаті реалізації прав, передбачених цим Законом. 

Таким чином, обов’язки внутрішньо переміщених осіб зводяться лише до 

достовірності правових підстав отримання довідки про взяття на облік та 

загальний обов’язок – дотримання норм чинного законодавства, при цьому, не 

визначаючи специфічні обов’язок внутрішньо переміщених осіб, які виникають у 

них у зв’язку з отриманням відповідного спеціального статусу. Звісно ж вимагати 

декларування всіх обов’язків, які виникають у даної категорії спеціальних 

суб’єктів було б неправильно, однак, все ж таки визначення найбільш 

специфічних, що виникають після набуття даного статусу «внутрішньо 

переміщена особа», на нашу думку, є необхідним.  

Так, наприклад, п.5 ч.2 ст. 9 Закону [49] передбачено, що внутрішньо 

переміщена особа зобов’язана один раз на шість місяців з’являтися до 

відповідного структурного підрозділу уповноваженого органу Державної 

міграційної служби України.  

Ще одним обов’язком працездатної внутрішньо переміщеної особи є у 

триденний строк повідомити орган соціального захисту про працевлаштування. 
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Саме тому, вважаємо за необхідне доповнити положення Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» самостійною 

окремою нормою - ст. *** «Обов’язки внутрішньо переміщених осіб». 

 

Висновки до розділу 2 

 

Розкривши особливості адміністративно-правового регулювання внутрішніх 

переміщень населення в умовах проведення військових операцій в Україні та Іраці 

ми прийшли до таких висновків. 

Автором внесена пропозиція уточнити назву спеціального нормативно-

правового акту з питань забезпечення прав і свобод громадян - Закон України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» на Закон України 

«Про правовий статус вимушено внутрішньо переміщених осіб». 

Акцентовано увагу, що не дивлячись на законодавче визначення переліку 

суб’єктів, які уповноважені здійснювати публічне адміністрування щодо 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб їх перелік не є повний, а 

проаналізувавши зміст відповідних положень, якими визначається правовий 

статус кожного органу визначено, що перелік повноважень центральних органів 

виконавчої влади, які задекларовані в даному акті не є точний та повинен бути 

доповнений. 

Суб’єктивні права внутрішньо переміщеної особи – це індивідуалізована та 

гарантована державною можливість суб’єкта права реалізовувати свої інтереси за 

допомогою норм права, через відповідні суб’єкти публічної адміністрації з метою 

задоволення її інтересів і потреб, що охороняються та захищаються у 

встановленому законом порядку. 

Свобода внутрішньо переміщеної особи - це можливість суб’єкта діяти на 

власний розсуд без встановлених обмежень, при цьому, обираючи самостійно вид 

поведінки. 

Обов’язки внутрішньо переміщеної особи - це регламентований 

законодавством порядок та норма поведінки суб’єкта, яка визначена відповідними 

межами, що гарантує реалізацію суб’єктивних прав і забезпечує правовий порядок 
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шляхом здійснення чи утримання від здійснення певних дій, дотримання яких 

забезпечується можливим застосуванням примусу з боку публічної адміністрації. 

Запропоновано внести зміни та доповнення до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»: 

доповнити ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» ч.12 наступного змісту: «ч. 12 Особа, яка без 

поважних причин не звернулися до компетентного органу з заявою про визнання 

її вимушеним переселенцем протягом дванадцяти місяців з дня вибуття з місця 

проживання не може бути визнана вимушено внутрішньо переміщеною особою»; 

доповнити ст.7 п. 11 наступного змісту: «Статус вимушеного переселенця 

надається на п’ять років. При наявності обставин, що перешкоджають 

вимушеному переселенцю в облаштуванні на новому місці проживання, термін дії 

його статусу може бути продовжено територіальним органом органу виконавчої 

влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері 

міграції, на кожний наступний рік за заявою вимушеного переселенця»; 

доповнити ч.1 ст. 1 після слів «порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного, техногенного» словами «соціального, воєнного характеру»; 

доповнити ст. 11 п.п. 12, 13 наступного змісту: «12) веде Єдину 

інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб; 13) приймає рішення 

щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб та приймає рішення про 

скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»; 

доповнити ст. ст. «Контроль за реалізацією соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам»; «Повноваження та компетенція Президента України з 

питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; «Права 

внутрішньо переміщених осіб»; «Обов’язки внутрішньо переміщених осіб». 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПРИЯННЯ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ В УКРАЇНІ ТА ІРАЦІ 

 

3.1. Міжнародна допомога внутрішньо переміщеним особам в Україні 

та Іраці 

 

Особливе місце серед суб’єктів, які сприяють підтримці, покращенню 

морального та матеріального становища внутрішньо переміщених осіб належить 

міжнародній спільноті. Роль міжнародної допомоги внутрішнім переміщенцям 

неможливо переоцінити. Матеріальна, гуманітарна, технічна, соціальна та інші 

види підтримки, які надходять із-за кордону відіграють вирішальне значення, 

при цьому, не лише для суб’єктів, які її отримують, але й для самої держави на 

території якої вони переміщуються. Адже, міжнародні донори полегшують тягар 

держави в питаннях забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

Саме тому, вважаємо, вкрай необхідним та актуальним розгляд питання, 

що стосується безпосередньо міжнародної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, як в Україні, так і в Іраці. Принагідно зазначимо, що за результатами 

Міжнародного центру моніторингу станом на 1 січня 2016 року Україна 

знаходиться на 8 місці за кількістю внутрішньо переміщених осіб (1 678 587 

осіб), водночас в Іраці кількість внутрішньо переміщених осіб майже в два рази 

більше 3 290 310 осіб та займає відповідно третє місце за кількістю внутрішньо 

переміщених осіб, перше та друге місце посідають Сирія (6 600 000 осіб) та 

Колумбія (6 270 436 осіб) відповідно. При цьому, як для України, так і для Іраку 

міжнародна допомога для внутрішньо переміщених осіб є вкрай відчутною та 

необхідною. 

В українській мові «допомога» означає «сприяння, підтримка в чому-

небудь; матеріальна підтримка; захист, порятунок в біді. Допомагати – надавати 

допомогу кому-небудь, зараджувати, пособляти. Робити певний вплив, давати 

потрібні наслідки» [183, с. 240]. 

Першочергово детермінанту «допомога» науковці пропонують розглядати 

виходячи зі змісту її соціальної значимості.  
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Вперше поняття допомог було досліджене В.С.Андреєвим. На його 

думку, допомоги - це всі, крім пенсій, грошові виплати аліментарного характеру 

з фондів для непрацездатних, які являють собою підтримку громадянам у 

встановлених законом випадках [184, ст.254]. Таким чином, автор наділяє дане 

поняття такими ознаками як: 1) підтримка громадян у встановлених законом 

випадках; 2) виплата допомог з фондів для непрацездатних (даною ознакою 

автор звужує межі надання допомог); 3) аліментарний характер допомог. 

І. В.Гущін вважає, що «допомога» - це одноразові або щомісячні грошові 

виплати громадянам та їхнім сім’ям аліментарного характеру за рахунок коштів 

держави, акумульованих у відповідних суспільних фондах споживання з метою 

відновлення втраченого заробітку, покриття або відновлення додаткових 

видатків громадянам чи надання засобів для існування [185, с.43-44]. Виходячи 

зі змісту запропонованого визначення досліджуване поняття наповнюється 

такими ознаками як: періодичність, суб’єкт надання – держава, 

компенсаційність. 

В.М. Андріїв, вважає, що соціально-аліментарна природа усіх допомог 

полягає лише у безеквівалентному наданні останніх [186, с.116].. Такий погляд 

потребує, на нашу думку, більш детального розгляду, оскільки інші автори, 

розкриваючи аліментарний характер допомог не вказують, що вони надаються 

лише на безеквівалентній основі  

Розкриваючи поняття «допомога» можемо визначити мету і форми 

допомоги. Так, на нашу думку, метою допомоги є надання в будь-якій формі 

благ чи відновлення втрачених благ як на платній, так і безоплатній основі на 

користь нужденного суб’єкта. В той же час, форми такої міжнародної допомоги 

можуть бути різні: гроші, речі, продукти, засоби першої необхідності, фізична 

допомога, застосування професійних знань на користь суб’єкта тощо. Втім, 

говорячи про міжнародну допомогу слід враховувати певні особливості, які 

полягають в суб’єкті надання такої допомоги, особливостях застосування 

податкового режиму до такої допомоги, специфіці предметно-речового складу 

такої допомоги тощо. 
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Слід відзначити, що до початку військових подій 2014 року в Україні 

про наявність та юридичні гарантії внутрішньо переміщених осіб мова взагалі не 

йшла. Так, наприклад, першим нормативно-правовим актом, який з юридичної 

точки зору закріпив на законодавчому рівні статус та гарантії внутрішньо 

переміщених осіб став Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», який був прийнятий лише 20 жовтня 2014 року. 

Таким чином, виходить, що де-юре внутрішньо переміщених осіб та, в цілому, 

процесу внутрішнього переміщення в Україні не було, адже, була відсутня 

правова підстава визнання осіб, які з певних негативних обставин 

переміщаються в середині країни внутрішньо переміщеними особами. 

Натомість, в Республіці Ірак військові операції проводяться в різних її 

частинах, як в межах однієї території, так і на декількох територіях Ираку 

одночасно, а їхня затяжність та періодичність має вкрай негативні руйнівні 

наслідки для всього населення. Саме тому, в Республіці Ірак юридично статус 

«внутрішньо переміщена особа» виник набагато раніше ніж в Україні. 

В той же час, слід зазначити, що як в Україні, так і в Республіці Ірак 

тривалий час внутрішньо переміщені особи отримували допомогу в обмеженому 

обсязі, а іноді навіть взагалі не отримували. Міжнародний Комітет Червоного 

Хреста як гарант Женевських Конвенцій, які регулюють правила ведення 

воєнних дій, вже кілька десятиліть працює в цій сфері. Наприкінці 1990-их рр. та 

в 2005 році інші організації та уряди розпочали широке обговорення даної 

проблеми, визнавши відсутність необхідної допомоги внутрішнім переселенцям 

та виробивши більш узгоджений, всеосяжний та ґрунтовний підхід до вирішення 

проблем внутрішньо переміщених осіб. 

Міжнародна допомога від міжнародних суб’єктів є різного роду та 

напрямків. Таким чином, на нашу думку, в залежності від предмету міжнародна 

допомога може бути фінансова, гуманітарна, технічна, правова, медична, 

донорська, соціальна. Розглянемо кожен з видів міжнародної допомоги. 

Найпоширенішим видом міжнародної допомоги є міжнародна фінансова 

допомога.  
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ООН перерахувала близько 3,5 млн. грн. на забезпечення продовольчої 

та непродовольчої допомоги, що дало можливість надати адресну фінансову 

допомогу для найбільш незахищених сімей. Допомогу готівкою отримали 704 

сім’ї, в середньому, 3,5 - 4 тис грн. кожна. Американська урядова організація 

«USAID» надала допомогу переміщеним особам на суму 500 тис. грн. [187].  

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) 

виділило 5 млн. грн. для фінансової підтримки переселенців у місті Маріуполі. У 

рамках програми до кінця 2015 року 2,5 тис. переселенців отримають одноразові 

виплати у розмірі 2 тис. гривень [188]. 

Міжнародна організація з міграції в Україні безпосередньо в Харківській 

області планує надати фінансову допомогу 7,5 тис. переселенцям, у тому числі 5 

тис. переселенцям, які проживають в Харківській області. Йдеться про разову 

грошову допомогу в розмірі 235 євро (на сім’ю або людину) [189]. 

Разом з тим, окрім виключної фінансової допомоги міжнародні організації 

займаються впровадженням інноваційних проектів, які направлені на зміцнення 

фінансового благополуччя населення та розвитку і відновлення підприємницької 

діяльності фізичних осіб. Так, програмою розвитку ООН у співпраці з 

благодійним фондом «Творчий центр ТЦК», благодійним фондом «Горєніє» та 

Всеукраїнською організацією зі справ вимушених переселенців надає малі 

гранти для започаткування та/або відновлення підприємницької діяльності для 

внутрішньо переміщених осіб, які проживають у восьми областях, у тому числі в 

Запорізькій та Полтавській. Кошти гранту можуть бути використані, на купівлю 

обладнання для виробництва товарів; забезпечення інструментами для надання 

послуг; збільшення штату персоналу або розширення бізнесу; оренду приміщень 

для виробництва товарів та надання послуг; забезпечення ресурсами для 

виробництва товарів та надання послуг; купівлю франшизи за договором 

комерційної концесії (франчайзингу) з відповідним обладнанням; придбання 

ліцензій та дозволів у разі, якщо цього потребує окремий вид підприємницької 

діяльності. Максимальний розмір гранту на реалізацію одного бізнес-проекту 

становить до 225 тисяч гривень при створенні не менше чотирьох робочих місць, 

до 150 тисяч гривень – при створенні не менше трьох робочих місць, до 100 
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тисяч гривень – при створенні двох робочих місць та до 75 тисяч гривень – 

при індивідуальній підприємницькій діяльності. Підприємці, які отримають 

грант, мають зробити власний внесок у реалізацію проекту (в грошовій чи іншій 

формі, наприклад, працею, наданням обладнання, приміщення тощо) у розмірі не 

менше 25,0% вартості проекту [190]. 

ООН виділяє додаткові 15 мільйонів доларів на надання допомоги жителям 

іракської Ель-Фаллуджі, які втекли з міста після початку операції урядових 

військ проти терористів. Кошти виділяються по лінії Центрального фонду ООН з 

реагування на надзвичайні ситуації. За останній місяць більше 85 тисяч людей 

стали внутрішньо переміщеними особами. Представники гуманітарних 

організацій в контакті з урядом Іраку розгортають додаткові намети в таборах 

тимчасового розміщення людей. Залишаються в місті люди зіткнулися з різкою 

нестачею продовольства, медикаментів і питної води.  

Варто відзначити, що у зв’язку з проведенням антитерористичної операції 

на Сході України та як результат наявністю близько 1,7 млн. осіб (за офіційною 

статистикою), які мають статус внутрішньо переміщених осіб значно виріс 

рівень та обсяги міжнародної фінансової допомоги в Україні. В той же час, 

міжнародна фінансова допомога може бути надана у формі грандів, адресної 

грошової допомоги, фінансування інвестиційного проекту. 

Наступним видом міжнародної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, на нашу думку, є міжнародна гуманітарна допомога. 

Після початку проведення військових операцій на Сході України 

головними проблемами постало можливість забезпечення та надання внутрішньо 

переміщеним особам гуманітарної допомоги - житла, їжі, одягу, доступу до ліків, 

медичного обслуговування, психологічної допомоги. З часом, коли стало 

зрозуміло, що очікуване повернення вимушених переселенців до своїх домівок 

відкладається на невизначний термін, гостро постала проблема 

працевлаштування людей або сприяння їх самозайнятості, медичного 

обслуговування, психологічної реабілітації, розв’язання проблеми доступу до 

освіти, культурної та соціальної реінтеграції, вирішення житлового питання. 
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В даному випадку, знову одне з провідних місць відведено 

Міжнародній організації з міграції, яка в рамках надання міжнародної 

гуманітарної допомоги виділила однин мільйон євро для сприяння в 

забезпеченні внутрішньо переміщених осіб житлом, їжею, речами першої 

необхідності тощо. 

Даний проект став можливим завдяки фінансовому сприянню 

Федерального уряду Німеччини, який виділив гроші Міжнародній організації з 

міграції, що передбачає фінансову підтримку внутрішньо переміщеним особам в 

Україні, яким загрожує найбільша небезпека. Дана гуманітарна допомога 

охопила 13 регіонів України. Першочерговими суб’єктами-отримувачами такої 

міжнародної гуманітарної допомоги передовсім є люди літнього віку, інваліди, 

батьки-одинаки та багатодітні сім’ї, які таким чином отримують підтримку для 

оплати оренди житла, одягу, продуктів харчування і медичного забезпечення 

[191]. 

Схожа ситуація щодо надання міжнародної гуманітарної допомоги існує і в 

Республіці Ірак. Так, наприклад, за інформацією Еміратського інформаційного 

агентства з посиланням на заяву представника Організації Червоного Півмісяця 

ОАЕ в Іраку, допомога, що складається з великих партій продуктів і одягу, 

отримали сім’ї, яким довелося тікати з цих міст через безперервні військові діі. 

По лінії Червоного Півмісяця ОАЕ в Ірак останнім часом були відправлені тисячі 

тонн різних вантажів загальною вартістю 120 мільйонів дирхамів ($ 32 

мільйони), в тому числі обладнання для будівництва підприємств з очищення 

питної води в Басрі, Умм Каср і Абул-Хасибе, а також матеріали для відновлення 

лікарень на території Республіки Ірак [192]. 

В той же час, слід відзначити, що до недавнього часу, головною 

перепоною наданню гуманітарної допомоги були окремі норми податкового 

законодавства, відповідно до яких благодійна допомога від міжнародних 

організацій обкладалася 15,0% податком на доходи фізичних осіб. На 

необхідності скасування цієї вкрай нецільової норми наголошували більшість 

міжнародних донорів, адже, відсутня логіка у обкладанні податком гуманітарної 
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допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Відповідні зміни були прийняті 

українським парламентом 2 березня 2015 року. 

Таким чином, основними суб’єктами-отримувачами міжнародної 

гуманітарної допомоги є люди похилого віку, особи з обмеженими 

можливостями, батьки одинаки, багатодітні сім’ї.  

Третім видом міжнародної допомоги є міжнародна медична допомога. 

Сутність міжнародної медичної допомоги полягає в забезпеченні доступу до 

ліків та медичних послуг для вимушено внутрішньо переміщених осіб; наданні 

послуг із соціального консультування, психологічної адаптації та підтримки 

вимушено переміщених осіб; захисті вразливих груп (інвалідів, хронічно хворих, 

дітей, вагітних жінок) вимушено внутрішньо переміщених осіб; подоланні 

психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної апатії, втрати віри у 

майбутнє; залученні на партнерських і волонтерських засадах психологів-

консультантів і психотерапевтів приватної практики, в тому числі через 

співробітництво з професійними асоціаціями і міжнародними організаціями; 

розширенні доступу до медичної допомоги у сільській місцевості за рахунок 

працевлаштування на посаду сільських фельдшерів внутрішньо переміщених 

осіб із відповідною медичною освітою [209, с.4]. 

В Іраці проект MSF працював в різних районах країни. Працівники «лікарі 

без меж» неодноразово піддавалися обстрілам, бомбардуванням, існують 

непоодинокі випадки викрадення їхнього викладення з летальним результатом. 

Місії MSF надавала підтримку роботі багдадській лікарні Аль Тавра, а також 

трьом клінікам, розташованим в бідному районі міста Садр, де фахівці MSF 

провели близько 100 000 консультацій та надавали допомогу десяткам 

поранених мирних жителів. Співробітники MSF, що працюють в трьох клініках, 

надавали екстрену медичну допомогу, в той час як машини невідкладної 

допомоги доставляли серйозно поранених в лікарні Багдада. Одночасно бригади 

MSF надавали медичну допомогу в містах Фаллуджа, Наджаф, Кербала, де йшли 

запеклі бої, а також забезпечували місцевих медичних працівників необхідними 

матеріалами. Близько 15 000 втікачів із Фаллуджі в Аль-Хабанія вимушених 

переміщених жителів були забезпечені матеріалами для будівництва 
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тимчасового житла [193]. В той же час, враховуючи екстремальні умови 

роботи трапляється все більше випадків, коли працівники MSF відмовляються 

працювати в проекті.  

На сьогоднішній день, MSF проводить програму допомоги Іраку 

дистанційно, базуючись в Аммані, в Йорданії - країні, що межує з Іраком із 

заходу. В умовах крайньої нестабільності в Іраку організація використовує 

нетрадиційні методи роботи та інноваційні підходи. Коли співробітники MSF 

питали лікарів, як організація могла б допомогти в такій ситуації, їм відповідали, 

що запросити MSF працювати в їхніх лікарнях було б для них самогубством. 

Традиційний для MSF принцип близькості може привести до вбивства тих 

лікарів, яким організація хоче допомогти. Замість цього вони просили допомогти 

хірургічними матеріалами, обладнанням і ресурсами. У колишніх лікарнях 

загального типу, куди раніше направляли всіх пацієнтів, крім простих 

невідкладних випадків, тепер проводять найскладніші невідкладні операції, 

використовуючи найпримітивніше обладнання і ліки. Перш ніж почати 

термінову операцію, лікарям доводиться просити родичів поранених обійти 

місцеві аптеки в пошуках донорської крові, хірургічних ниток і 

внутрішньовенний препаратів. Лікарі, які нерідко стикаються з ситуацією вибору 

між життям і смертю, розповідали співробітникам MSF про те розпачі, яке вони 

відчувають, змушені робити такий вибір через брак найелементарніших 

матеріалів. Лікарі-волонтери, що беруть участь в цій програмі, приїжджають в 

Амман кожні два місяці, щоб доставити MSF замовлення на матеріали, 

повідомити свої дані і взяти участь у зустрічах. Керівна команда MSF розробила 

стратегічний напрям для цього і подібних проектів на найближчі роки. Проект 

піднімає проблему роботи в украй складних умовах, а також питання про 

необхідність інноваційних підходів, які потрібно використовувати, коли звичайні 

стратегії не спрацьовують. На Близькому Сході політика, релігія і суспільство 

неминуче опиняються переплетені між собою. Для того щоб працювати в цих 

умовах, організації MSF необхідне розуміння того, яким чином можна 

реалізовувати погляди організації на гуманітарну діяльність на цьому ґрунті. 
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Вкрай важливо розділяти діяльність, яку можна здійснювати, дотримуючись 

статусу кво, і ті операції, які ведуть до неприйнятним компромісів [194].  

Команда MSF з’ясували, що в центральних і південних районах Іраку, 

люди сильно постраждали від конфлікту, у людей мало можливостей отримати 

психологічну допомогу, а потреби в ній високі. Але надання такої допомоги 

ускладнюється нестабільною ситуацією з безпекою, що змушує MSF вести 

управління іракськими програмами з Аммана в сусідній Йорданії. У співпраці з 

міністерством охорони здоров’я Іраку, фахівці-психологи MSF підготували 17 

консультантів для роботи в трьох лікарнях в центральній частині Іраку, 

починаючи з вересня 2009 року. До серпня 2010 року консультанти провели 

понад 2500 сесій. Сесії присвячені різним питанням від щоденних стресових 

факторів, як наприклад, неможливість платити за навчання в школі, до травми, 

пов'язаної з насильством. 

Через обмеження з безпеки міжнародні команди MSF мають можливість 

відвідувати програми в Іраку тільки раз на місяць. Весь інший час іракські 

консультанти підтримують телекомунікаційний зв'язок з фахівцями-психологами 

MSF в Аммані. Спочатку команда була змушена використовувати не надто 

надійну систему обміну миттєвими повідомленнями з мобільних телефонів, але в 

середині 2010 року перейшла на відеоконференцзв'язок, що значно поліпшило 

процес супервізії та співпраці [195]. 

Таким чином, безперечно, «лікарі без меж» постійно знаходяться вкрай 

складних ситуаціях, при цьому, наділені високою професійністю, альтруїзмом, 

милосердям. 

Наступним видом міжнародної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

є міжнародна донорська допомога - передбачає надання урядових гарантій 

стабільності законодавства щодо захисту іноземних інвестицій та оподаткування, 

створення механізмів отримання цієї допомоги за всіма доступними каналами на 

державному та регіональному рівнях, рівнях місцевих громад і неурядових 

організацій, а також запровадження соціальної звітності щодо їх використання за 

участі громадянського суспільства. 
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Специфічним видом міжнародної допомоги є міжнародно-правова 

допомога – співробітництво держав у наданні взаємної допомоги в галузі 

правосуддя [196]. 

Міжнародна правова допомога - це сформульована в міжнародних 

відносинах система нормативних та організаційно-правових засобів, що 

використовуються при співробітництві держав щодо взаємного надання 

допомоги у цивільних, сімейних і кримінальних справах, які вимагають 

здійснення процесуальних дій на території більш ніж однієї країни. В основі 

такої системи лежать двосторонні і багатосторонні договори про правову 

допомогу, що регулюють питання захисту суб’єктів права, визначення 

компетентності судових інстанцій для розгляду спорів різних категорій і 

застосовних правових систем, дотримання процесуальних прав іноземців, осіб 

без громадянства та біпатридів; подібними угодами регулюється також порядок 

визнання дійсності різноманітних документів (свідоцтв, дипломів та ін.), 

виконання судових доручень, рішень по спорах, пересилання документів, видачі 

злочинців (екстрадиція) і т.д. Україна є учасником ряду багатосторонніх і 

двосторонніх договорів про надання правової допомоги. 

Міжнародне правова допомога, як правило, узгоджено угодою між двома 

країнами про збір та обмін інформації з метою дотримання публічного або 

кримінального права. Такі угоди є дуже важливими в податкових питаннях, 

зокрема в рамках міжнародних угод про подвійне оподаткування, де сторони 

погоджуються обмінюватись інформацію для цілей оподаткування. Ця допомога 

може приймати форму вивчення і виявлення людей, місць і речей, передачи 

утримуваних під вартою, а також надання допомоги при іммобілізації 

інструментів злочинної діяльності. Допомога може бути відмовлена будь-якою 

країною (згідно з деталями угоди) з політичних чи безпекових міркувань, або 

якщо покара за злочин не однакова в обох країнах. 

Так, наприклад, Україна є стороною Європейської угоди щодо передачі 

заяв про правову допомогу [197].  

Будь-яка особа, яка постійно проживає на території однієї з Договірних 

Сторін і яка бажає звернутися з проханням про правову допомогу з питань 
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цивільного, комерційного або адміністративного законодавства на території 

іншої Договірної Сторони, може подати свою заяву в країні, де вона постійно 

проживає. Ця країна передає заяву іншій країні. Будь-яка Договірна Сторона 

призначає один або кілька передавальних органів для передачі заяв про правову 

допомогу безпосередньо іноземному органу, про що йдеться нижче. 

Передавальний орган повинен допомогти подавцю заяви представити всі 

необхідні документи, які супроводжують заяву. Він також зобов'язаний надати 

допомогу подавцю заяви в перекладі документів на іноземну мову, якщо в цьому 

є необхідність. Він може відмовити в передачі заяви, якщо вважатиме, що воно 

подано явно не з благими намірами. Центральний приймає орган зобов'язаний 

передати заяву на розгляд відповідному компетентному органу. Він повинен 

інформувати передає орган про будь-яких труднощів, що виникає при розгляді 

заяви, і про рішення, прийняте з цього питання відповідним компетентним 

органом. Всі документи, спрямовані відповідно до цієї Угоди, повинні бути 

звільнені від легалізації або будь-якої подібної формальності. 

Ще одним видом міжнародної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

є міжнародна технічна допомога - фінансові та інші ресурси та послуги, що 

відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на 

безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України [198].  

В той же час, слід відзначити, що на законодавчому рівні Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» [199] визначено 

процедуру залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 

допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), 

акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів). 

Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді: будь-якого 

майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке 

ввозиться або набувається в Україні; робіт і послуг; прав інтелектуальної 

власності; фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті; 

інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій. 
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Так, наприклад, одним з яскравих прикладів міжнародної технічної 

допомоги є розроблення Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство 

для розвитку міст» (Проект ПРОМІС).  

Головною метою дослідження є вивчення потреб внутрішньо переміщених 

осіб для визначення пріоритетних напрямків мінімізації негативних проявів їх 

інтеграції до приймаючих громад, реалізації позитивного потенціалу вимушеної 

внутрішньої міграції населення в Україні з урахуванням особливостей окремих 

регіонів та уроків міжнародного досвіду.  

Завданнями дослідження є: 1) вивчення масштабу проблеми внутрішньо 

переміщених осіб в Україні та чотирьох цільових областях проекту ПРОМІС; 2) 

аналіз головних потреб внутрішньо переміщених осіб, ступінь їх задоволення; 3) 

узагальнення накопиченого досвіду розв’язання проблем внутрішньо 

переміщених осіб, пов’язаних з їх розміщенням, працевлаштуванням, 

суспільною та економічною інтеграцією; 4) визначення доцільних заходів, які 

здатні були б посилити ефективність соціально-економічної інтеграції різних 

груп вимушених переселенців, та використати значний потенціал вимушеної 

внутрішньої міграції; 5) вивчення успішного досвіду зміцнення соціальної 

згуртованості приймаючих громад та внутрішньо переміщених осіб, створення 

системи взаємної допомоги та самоорганізації внутрішньо переміщених осіб, 

консолідації зусиль органів державної влади, громадського сектору, бізнесу, 

благодійних та волонтерських організацій, міжнародних донорів для розв’язання 

проблем внутрішньо переміщених осіб; 6) розробка рекомендацій щодо 

соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, які переселилися 

із тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції до Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, 

Полтавської областей [209, с.8].  

Міжнародна організація MercyCorps реалізує проект міжнародної 

технічної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та осіб, які 

постраждали під час бойових дій на сході України в Луганській області [200]. 

Таким чином, вважаємо, що міжнародна допомога внутрішньо 

переміщеним особам – це фактична предметна підтримка міжнародних 
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суб’єктів, що направлена на захист, покращення фізичного, майнового, 

морального стану внутрішньо переміщених осіб з метою їх адаптації та 

полегшення процесу виживання в умовах існування вкрай тяжких життєвих 

обставин, що виникли в результаті негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Особливостями міжнародної допомоги внутрішньо переміщеним особам, 

на нашу думку, є: 

1) суб’єктом-надання є обов’язково міжнародна організація, суб’єктом-

отримання є фізична особа, сім’я, група людей об’єднані за певним критерієм, 

державі в цілому; 

2) носить фінансовий, гуманітарний, технічний, моральний, соціальний 

характер; 

3) предметом є гроші, гранти, інноваційні проекти, технічна допомога, 

спеціальні знання, фізична допомога; 

4) може бути як індивідуальною, так і колективною; 

5) є безповоротною, безоплатною, цільовою допомогою; 

6) може бути як безумовною, так і з умовою (наприклад, для проведення 

конкретних фундаментальних та прикладних наукових досліджень за напрямами 

і на умовах, визначених надавачами гранта). 

Пропонуємо міжнародну допомогу внутрішньо переміщеним особам 

поділити на такі види: 

1) міжнародна фінансова допомога; 

2) міжнародна гуманітарна допомога; 

3) міжнародна медична допомога; 

4) міжнародна донорська допомога;  

5) міжнародно-правова допомога; 

6) міжнародна технічна допомога. 
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3.2. Взаємодія публічної адміністрації з міжнародними 

громадськими організаціями з надання допомоги внутрішньо переміщеним 

особам в Україні та Іраці 

 

В українському суспільстві на тлі значної зневіри до діяльності публічної 

адміністрації щодо забезпечення прав і свобод соціально незахищеної категорії 

осіб – внутрішніх переселенців, виріс рівень довіри та сподівань на краще до 

допомоги міжнародних організацій.  

Особливе місце серед міжнародних організацій, які надають різного роду 

міжнародну допомогу внутрішньо переміщеним особам займають ООН, 

Червоний Хрест, Міжнародна організація з міграції, Чеська, Словенська та 

Фінська організації Товариства Червоного Хреста, Німецьке товариство 

міжнародної співпраці GIZ, християнська організація «Армія спасіння», 

міжнародна організація «Лікарі без меж». 

Головними міжнародними організації, які активно допомагають 

внутрішньо переміщеним особам в Республіці Ірак є: німецьке, французьке, 

фінське, Alturke, ОАЕ, Катарське, датське, норвезьке, американське, британське, 

японське, голандське представництва Червоного Хреста та Червоний Півмісяць 

Республіки Ірак. Головними завданнями даних міжнародних організацій є 

поставка продовольства, медичних препаратів та засобів першої необхідності для 

внутрішньо переміщених осіб. 

Робота та координація міжнародних організацій відбувається на основі 

Плану стратегічного гуманітарного реагування [201], в який закладена оцінка 

ситуації щодо внутрішньо переміщених осіб та оцінка ресурсів, які потрібно 

залучити для їхньої підтримки та покращення соціально-економічно, 

морального, матеріального становища. Аналіз стану внутрішньо переміщених 

осіб здійснюється на основі кластерного підходу, тобто визначається набір 

проблемних сфер (освіта, тимчасовий притулок, продовольча безпека, охорона 

здоров’я/харчування, засоби до існування/якнайшвидше відновлення, захист, 

водопостачання, санітарія та гігієна і загальна координація), в межах яких 

працюють відповідальні організації та визначається цільова група, яка 

отримуватиме допомогу. 
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Відповідно до цього підходу, протягом серпня - грудня 2014 на потреби 

кластерів було залучено 33 мільйони доларів. План стратегічного гуманітарного 

реагування на 2015 рік визначає 5 мільйонів людей, що потребують допомоги, та 

3,2 млн. людей, що отримають допомогу відповідно до запланованих заходів в 

межах кластерів. Для виконання цього плану потрібно залучити 316 мільйонів 

доларів. Ці дані є єдиним доступним описом ситуації, що містить як оцінку 

матеріальних потреб, так і індикатори досягнення результатів роботи по 

кожному кластеру [202, с.12-13]. Інше питання щодо міжнародної допомоги 

лежить у площині створення всіх умов для спрощення надання фінансової 

допомоги від міжнародних донорів, мається на увазі застосування режиму 

звільнення від оподаткування міжнародної допомоги, що витрачаються на 

одноразові виплати внутрішньо переміщеним особам. Визначати суму та 

одержувача такої допомоги повинні відповідні комісії. Ефективність саме такого 

механізму залишається під питанням. Міжнародні організації воліють 

користуються в першу чергу власними інструментами видачі матеріальної 

допомоги та не звертаються до державних органів [202, с.13]. 

На території України в залежності від насиченості певного регіону 

внутрішніми переселенцями діють різноманітні програми допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, підтримані як міжнародними донорами, так і місцевими 

органами влади.  

Так, Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки Уряду Японії та в 

партнерстві з урядом України, регіональною та місцевою владою, а також у 

співпраці з іншими агентствами ООН в Україні впроваджується проект «Швидке 

реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в 

Україні». Проект реалізується у восьми областях, у тому числі у двох областях. В 

рамках проекту передбачається підтримка програм зайнятості для внутрішньо 

переміщених осіб; розвиток самозайнятості та підприємництва серед внутрішньо 

переміщених осіб; надання психологічної та юридичної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам та представникам приймаючих громад; зміцнення 

місцевого діалогу між приймаючими громадами та внутрішньо переміщеними 

особами; надання допомоги урядовим структурам. Зокрема, проводиться 
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навчання спеціальностям, які користуються попитом на ринку праці, у тому 

числі вивчення англійської мови, здійснюються тренінги для бажаючих 

започаткувати підприємницьку діяльність, надаються гранти на відкриття і 

розвиток власної справи [203]. Розмір гранту залежить від кількості робочих 

місць, які створює підприємець. Прикладом запровадження таких грантів є 

реалізація Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій в 

Полтавській області з 21 вересня 2015 року проекту «Психологічні та соціальні 

послуги для внутрішньо переміщених осіб Полтавської області», метою якого є 

сприяння психологічній адаптації та соціальній інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб шляхом надання психологічної допомоги на безоплатній 

основі.  

УВКБ ООН надає фінансову допомогу для вразливих родин внутрішньо 

переміщених осіб, зокрема батьків-одинаків, родин з трьома або більше дітьми, а 

також недієздатних осіб та осіб із спеціальними потребами. Програма була 

започаткована у чотирьох областях, у тому числі Вінницькій, згодом охопила ще 

низку областей, у тому числі Запорізьку, і нині поступово поширюється на всі 

області України, до яких відбувається переселення.  

Програма розвитку ООН у співпраці з благодійним фондом «Творчий 

центр ТЦК», благодійним фондом «Горєніє» та Всеукраїнською організацією зі 

справ вимушених переселенців надає малі гранти для започаткування та/або 

відновлення підприємницької діяльності для внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають у восьми областях, у тому числі в Запорізькій та Полтавській. 

Кошти гранту можуть бути використані, на купівлю обладнання для 

виробництва товарів; забезпечення інструментами для надання послуг; 

збільшення штату персоналу або розширення бізнесу; оренду приміщень для 

виробництва товарів та надання послуг; забезпечення ресурсами для 

виробництва товарів та надання послуг; купівлю франшизи за договором 

комерційної концесії (франчайзингу) з відповідним обладнанням; придбання 

ліцензій та дозволів у разі, якщо цього потребує окремий вид підприємницької 

діяльності. Максимальний розмір гранту на реалізацію одного бізнес-проекту 

становить до 225 тисяч гривень при створенні не менше чотирьох робочих місць, 
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до 150 тисяч гривень – при створенні не менше трьох робочих місць, до 100 

тисяч гривень – при створенні двох робочих місць та до 75 тисяч гривень – при 

індивідуальній підприємницькій діяльності. Підприємці, які отримають грант, 

мають зробити власний внесок у реалізацію проекту (в грошовій чи іншій формі, 

наприклад, працею, наданням обладнання, приміщення тощо) у розмірі не менше 

25% вартості проекту [204].  

У рамках програми Європейського Союзу «Підтримка політики 

регіонального розвитку в Україні» у областях, куди здійснювалося переселення 

внутрішньо переміщених осіб постійно реалізовується низка проектів підтримки 

внутрішньо переміщеним особам у співпраці з місцевими органами влади. 

Зокрема, у Вінницькій області реалізовується проект «Центр адаптації 

переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області», мета 

якого – створення в області умов для організації чи перенесення бізнесу 

переселенцями із зон конфлікту. Фінансування проекту здійснюється за рахунок 

коштів Європейського Союзу (90,0%) та обласного бюджету (10%).  

Міжнародний Комітет Червоного Хреста з гуманітарної допомоги за 

сприяння Міністерства соціальної політики у співпраці з українським 

Товариством Червоного Хреста реалізує в Україні програми підтримки 

найуразливіших категорій переселенців, в першу чергу людей похилого віку. 

Програми передбачають забезпечення продуктами харчування, а також, у разі 

необхідності, коштами, щоб людина сама могла собі купити їжу.  

Міністерством соціальної політики України разом із громадською 

ініціативою «Крим SOS» та Міжнародною організацією «Stabilization Support 

Services» за підтримки уряду Великобританії реалізується Програма 

позаштатних радників з питань внутрішньо переміщених осіб, яка розрахована 

до кінця 2016 року. Метою програми є соціальний захист внутрішньо 

переміщених осіб та інших незахищених громадян України в різних населених 

пунктах нашої держави.  

В той же час, підтримку переселенців здійснюють міжнародні благодійні 

фонди, зокрема, фонд Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» та 

зарубіжні волонтери. У Запорізькій області працює Регіональний фонд 
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підтримки підприємництва, важливим напрямком роботи якого є допомога 

підприємцям-внутрішньо переміщенцям з Донецької та Луганської областей.  

Однією з головних міжнародних організацій, яка постійно співпрацює з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади є Міжнародна 

організація з міграції. 

Дана співпраця відбувається досить активно та одразу в декількох 

напрямках: 

1) працевлаштування, створення мікропідприємств та само 

зайнятість. Станом на березень 2016 р. вимушені переселенці та члени місцевих 

громад, які проживають у Харкові, Слов’янську, Краматорську, Сєвєродонецьку, 

Сумах, Миколаєві, Кіровограді, Запоріжжі, Дніпропетровську, Львові, 

Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Житомирі, Києві, Черкасах, Одесі, Херсоні, 

Полтаві взяли участь у тренінгах із працевлаштування, самозайнятості та 

розвитку мікропідприємництва, організованих у цих містах партнерськими 

неурядовими організаціями Міжнародної організації з міграції. 

Під керівництвом кваліфікованих тренерів учасники розробили бізнес-

плани для отримання грантів на придбання обладнання або на відвідання 

професійних курсів. Наразі триває видача грантів переможцям на професійне 

навчання чи власну справу. 

Цей напрям допомоги вимушеним переселенцям фінансується урядами 

Великої Британії, Норвегії, Японії та Канади, а також Європейським Союзом 

[205]. 

2) розвиток інфраструктури у зонах переселення та повернення. 

Міжнародною організацією з міграції впроваджено ряд заходів, які залучають як 

переселенців, так і місцеве населення до розвитку проектів із покращення 

соціальної інфраструктури, як то розширення шкіл та дитячих садочків або 

ігрових майданчиків; покращення медичних закладів первинної ланки та 

акушерських пунктів; розвиток та вдосконалення інфраструктури культури та 

відпочинку; або інші аналогічні ініціативи, які потенційно можуть привести до 

покращення якості життя населеного пункту. 
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Наразі Організацією обрано 41 спільнота для участі, роботи з 

відновлення вже розпочались на 43 об’єктах інфраструктури. Усі спільноти вже 

підготували та подали плани для організації заходів з соціальної згуртованості. 

Також додатково обрано 12 об’єктів інфраструктури, у яких вже розпочато 

ремонтні роботи з відновлення. Наразі йде процес обрання ще 20 об’єктів – усі в 

тих самих спільнотах [205]. 

3) грошова допомога на житлові потреби. Нова програма МОМ із 

допомоги вимушеним переселенцям розпочалась у листопаді 2015 року за 

фінансування Департаменту Європейської Комісії з гуманітарної допомоги та 

громадянського захисту (ЕСНО). У її рамках, внутрішньо переміщені особи, які 

бажають переїхати до кращого помешкання чи мають потребу у відчутному 

покращенні вже орендованого ними житла, можуть отримати фінансову 

допомогу на ці потреби. 

Програма діє у Харкові та Харківській області, де офіційно зареєстровано 

понад 200 тис. переселенців. 

Участь в програмі передбачає надання із листопада 2015 до травня 2016 

року матеріальної допомоги, що має витрачатися саме на вищенаведені житлові 

потреби. 

Основною передумовою участі в програмі є відвідання співробітниками 

МОМ помешкання потенційного учасника для оцінки умов проживання та 

заповнення відповідної анкети. Протягом дії проекту працівники МОМ будуть 

здійснювати періодичні моніторингові візити, аби пересвідчитись, що надані 

кошти використовуються за призначенням. Тому потенційні учасники програми 

мають бути готові до цього [205]. 

4) багатоцільова грошова допомога. Влітку 2015 року МОМ розпочала 

новий проект грошової допомоги у Харківській області. У липні 2015 року 

найбільш уразливі вимушені переселенці почали отримувати виплати у розмірі 1 

000 грн. на людину для використання на власний розсуд.  

Починаючи з серпня 2015 року МОМ розпочала впровадження 

аналогічних проектів у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
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Полтавській, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Черкаській областях, 

які було завершено в грудні 2015 року. 

Станом на березень 2016 безумовна грошова допомога в розмірі 1980 грн. 

на особу надається у Харківській області, новим берефіціарам, або тим, що 

отримали лише один раз допомогу в липні-грудні 2015 року. Категорії для 

отримання допомоги: особи віком від 65+ років; родини з трьома та більше 

дітьми; особи з першою, другою та третьою групою інвалідності, які втратили 

працездатність, за наявності підтверджуючих документів; сім’ї з дітьми-

інвалідами, що не досягли 18 років; сім’ї, де діти виховуються одним із батьків. 

Початкові списки бенефіціарів готуються державною службою 

соціального захисту та перевіряються командою проекту. 

Цей напрям допомоги вимушеним переселенцям фінансується 

Департаментом Європейської Комісії із гуманітарної допомоги та 

громадянського захисту (ECHO), Міністерством закордонних справ Норвегії та 

Урядом Німеччини. 

З грудня 2014 по квітень 2015 року за фінансової підтримки Європейського 

Союзу Міжнародною організацією з міграції було надано одноразову грошову 

допомогу 23 264 внутрішнім переселенцям в місті Харкові та Харківській 

області. Проектом було визначено найбільш вразливі групи населення, серед 

яких інваліди, люди похилого віку, одинокі батьки та багатодітні сім’ї, які 

отримали змогу покрити найбільш нагальні потреби в умовах переселення та 

зими, такі як купівля медикаментів, теплого одягу, сплата за житло та придбання 

продуктів харчування. 

Понад 30 000 вимушених переселенців уразливих категорій у 16 регіонах 

України отримали одяг, взуття, постільну білизну, медикаменти та іншу 

допомогу за фінансування, наданого США, Норвегією, Швейцарією, 

Німеччиною, Канадою, Литвою та ООН [205]. 

Водночас, Представництво МОМ в Україні, надало грошову допомогу 

найбільш уразливим категоріям вимушених переселенців, які зареєструвались у 

Міністерстві соціальної політики України і проживають у дев’яти областях, у 

тому числі у Вінницькій та Полтавській, як негайне реагування на необхідність 
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задоволення базових потреб внутрішньо переміщених осіб, які залишилися 

без житлових і матеріальних засобів для безпечного та гідного життя в 

переміщенні. Ця допомога доповнювала державну підтримку вимушених 

переселенців, щоб вони могли покрити свої основні нагальні потреби, 

включаючи, зокрема, житло, одяг, непродовольчі товари, предмети гігієни, ліки 

та харчування. Допомога надавалася сім’ям, у складі яких є особи віком 75 років 

і старше або інваліди першої/другої груп чи інваліди дитинства, а також сім’ям з 

трьома і більше дітьми. В окремих випадках допомога могла бути надана також 

сім’ям, які складаються з матері-одиначки та двох дітей. Обсяг допомоги складав 

дві виплати по 1000 грн. та 1650 грн. на кожного члена сім’ї, котра відповідала 

прийнятим критеріям. Необмежений умовами спосіб надання грошової допомоги 

дозволив внутрішньо переміщеним особам вибрати на власний розсуд товари чи 

послуги, які вони хотіли придбати.  

Загалом Міжнародна організація з міграції в рамках проектів, які вона 

організує та реалізує, підтримує переселенців у 21 з 24 областей континентальної 

України, у тому числі в усіх чотирьох включених до дослідження областях. При 

цьому в Івано-Франківській області Організація здійснює лише надання 

гуманітарної допомоги, у Вінницькій і Полтавській областях – гуманітарної 

допомоги та допомоги із самозайнятістю, а у Запорізькій області, крім 

вищезгаданих заходів, також і сприяння в рамках проектів розвитку громад 

[206]. 

На рівні Департаментів соціального захисту населення Запорізької, 

Кіровоградської, Дніпропетровської та Харківської облдержадміністрацій 

відбулося засідання круглого столу – презентація програми захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю “LITTLE BERTA”. Ця пілотна 

програма реалізується обласною громадською організацією “Дивосвіт” разом з 

громадською організацією “Фундація прав людини”, розрахована на квітень – 

серпень 2016 року та фінансується Посольством Федеративної Республіки 

Німеччина в Україні. 

Мета проекту – посилення активності та професіоналізму 

самоорганізованих груп людей з інвалідністю, волонтерського руху, створення 
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ефективної правозахисної програми шляхом об’єднання внутрішньо 

переміщених осіб з інвалідністю в Запорізькій, Кіровоградській, 

Дніпропетровській та Харківській областях. 

Учасники заходу розглянули питання взаємодії з владою щодо правової 

підтримки людей з інвалідністю і внутрішньо переміщених осіб; особливості 

працевлаштування інвалідів; найпоширеніші соціальні проблеми, з якими 

стикаються внутрішньо переміщені особи з інвалідністю в Запорізькій області; 

перспективи самореалізації людей з інвалідністю [207]. 

Ще одним яскравим прикладом міжнародної взаємодії з питань 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб є співпраця 

Дніпропетровської облдержадміністрація та Управління Верховного Комісара 

Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, які підписали меморандум про 

співпрацю. По лінії УВКБ ООН було передано велику кількість гуманітарної 

допомоги. Це і ковдри, і комплекти білизни, і спальні мішки, і набори для кухні. 

А також додатково створено Центр для переселенців, який був оснащений всім 

необхідним [187]. Подібна співпраця відбувається і в інших областях. 

Наприклад, 17 вересня 2014 року відбулося підписання Меморандуму про 

співпрацю між Київською обласною державною адміністрацією та Агентством 

ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У рамках співпраці Київська область 

отримає від Агентства ООН у справах біженців 1,3 млн. гривень для надання 

адресної фінансової допомоги найбільш вразливим внутрішньо переміщеним 

особам. Загалом в рамках програми 800 переселенців у Київській області 

отримають матеріальну допомогу від УВКБ ООН у розмірі від 3,5 до 7 тисяч 

гривень. УВКБ ООН підтримує держави у виконанні ними своїх обов’язків по 

захисту внутрішньо переміщених осіб, тобто надає міжнародну донорську 

допомогу. Саме тому УВКБ ООН та Київська обласна державна адміністрація 

об’єднують свої зусилля у допомозі найбільш соціально вразливим внутрішньо 

переміщеним особам (серед них малозабезпечені, багатодітні сім’ї; сім’ї, в яких є 

особи з особливими потребами; батьки-одинаки; сім’ї, які не мають постійного 

доходу та проживають в провінційних містах та сільській місцевості; сім’ї, де 

один або кілька осіб страждають від серйозного захворювання). Загалом в 
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рамках проекту 221 сім’я найбільш вразливих внутрішньо переміщених осіб 

через Службу у справах дітей та сім’ї Київської ОДА отримають від УВКБ ООН 

одноразову виплату [208]. 

Схожий проект з надання міжнародної фінансової допомоги був 

організований Агентством ООН у справах біженців спільно з Маріупольською 

міською радою. Програма розрахована на найбільш вразливі категорії. Виплати 

отримають багатодітні сім’ї, люди з обмеженими можливостями, батьки-одинаки 

та вагітні жінки [188]. 

Спільна програми Міністерства соціальної політики України та 

Stabilization Support Services за підтримки уряду Великої Британії направлена на 

«Посилення участі громадянського суспільства у роботі та процесі 

національного примирення». У рамках програми 27 радників з питань 

внутрішньо переміщених осіб, обрані шляхом прозорого конкурсу, працюють 

при Міністерстві соціальної політики України на центральному рівні і на рівні 

департаментів в Центральній, Східній, Південній і Західній Україні. Із них 25 

радників працюють на обласному рівні та у м. Київ, а два – на центральному 

рівні. Радники разом з Міністерством соціальної політики України та органами 

місцевої влади займаються вирішенням проблемних питань переселенців у 

конкретних регіонах. Підготовчий етап програми розпочався 1 вересня 2015 року 

на всій території України. 15 вересня радники прийняли перших громадян [150, 

с.1]. 

За участю міжнародного Університету Берна розроблено систему 

принципів моніторингу ситуації з внутрішньо переміщених осіб, що базуються 

на основі принципів відповідальності щодо даної категорії населення, а саме: 1) 

запобігання переміщенню та мінімізація його негативних наслідків; 2) 

підвищення обізнаності щодо проблеми в загальнонаціональних; 3) масштабах; 

4) збір даних щодо кількості та становища внутрішньо переміщених осіб; 5) 

організація навчання щодо прав внутрішньо переміщених осіб; 6) створення 

юридичних механізмів для захисту прав внутрішньо переміщених осіб; 7) 

розробка національної політики щодо внутрішньо переміщених осіб; 8) 

створення інституцій, які б відповідали за вирішення проблем внутрішньо 
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переміщених осіб; 9) заохочення національних правозахисних груп до 

залучення внутрішньо переміщених осіб у їхню роботу; 10) забезпечення участі 

внутрішньо переміщених осіб у прийнятті рішень; 11) підтримка системного 

вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб; 12) залучення достатніх 

ресурсів для вирішення проблем; 13) співпраця з міжнародними інституціями, 

якщо національних ресурсів недостатньо [202, с.18-19]. 

Водночас, слід зазначити, що за результатами соціологічного опитування у 

2015 р. обізнаність внутрішньо переміщених осіб щодо програм допомоги є 

низькою. Про регіональні програми допомоги переміщенцям знають лише 13,7% 

внутрішньо переміщених осіб , серед організацій, які надають допомогу, 

переселенцям найчастіше згадували «Червоний хрест». Лише 11,8% опитаних 

переселенців знають про наявність органів самоорганізації внутрішньо 

переміщених осіб, однак жоден із опитаних не зміг дати чіткої відповіді на 

питання про те, які проблеми ці організації вирішують. Серед внутрішньо 

переміщених жінок частка обізнаних з діяльністю органів самоорганізації 

переселенців є майже удвічі меншою, а обізнаних з програмами допомоги – 

більш ніж удвічі меншою порівняно з ВПО-чоловікамии [209, с.52].  

Саме, тому, вважаємо, що визначальну роль серед заходів забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб відведено інформаційній діяльності, 

тобто органи виконавчої влади повинні проводити активну роботу по 

підвищенню рівня інформування внутрішньо переміщених осіб, особливо жінок, 

щодо можливостей отримання допомоги.  

Водночас, слід акцентувати увагу на проблемних питання співпраці органів 

виконавчої влади та міжнародних організацій, а саме: 

1) безсистемність міжнародної співпраці, тобто співпраця з міжнародними 

організаціями, нажаль, ведеться не на центральному рівні, а відбувається на 

місцевому рівні чи в межах вертикалі певних держаних установ; 

2) низький рівень проведення інформаційної політики серед населення та 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема, щодо можливостей отримання 

міжнародної допомоги. В цьому контексті надзвичайно важливою є співпраця 
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міжнародних організацій з національними громадськими організаціями 

внутрішньо переміщених осіб. 

3) відсутність чітких норм, які б визначали порядок та процедуру співпраці 

державних органів виконавчої влади та міжнародних організацій; 

4) відсутність механізмів публічного-приватного партнерства щодо 

співпраці з міжнародними організаціями. 

Отже, на нашу думку, розкриваючи питання співпраці органів виконавчої 

влади та міжнародних інституцій вбачається необхідним:  

1) активізація співпраці з міжнародними донорами щодо: а) цільової, 

адресної допомоги для забезпечення першочергових потреб; б) грошової 

допомоги для розгортання інфраструктурних проектів, які були б націлені на 

вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб через їх залучення в роботу 

над цими проектами і подальше використання цих інфраструктурних об’єктів 

переміщеними особами (виробничі потужності, житло, соціальна 

інфраструктура);  

2) впровадження та розвиток соціальних та інфраструктурних проектів в 

рамках державно-приватного партнерства; 

3) застосування індивідуального підходу при вирішенні проблем 

внутрішньо переміщених осіб з урахуванням потреб окремих категорій осіб та 

специфіки різних регіонів розселення; 

4) спрощення процедур створення підприємств з іноземними інвестиціями, 

інноваційних технопарків, бізнес-інкубаторів, вільних економічних зон тощо; 

5) запровадження механізмів міжнародної співпраці в рамках публічно-

приватного партнерства щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб. 
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Висновки до розділу 3 

 

Дослідивши особливості міжнародного сприяння внутрішньо переміщеним 

особам в Україні та Іраці ми прийшли до наступних висновків. 

Міжнародна допомога внутрішньо переміщеним особам – це фактична 

предметна підтримка міжнародних суб’єктів, що направлена на захист, 

покращення фізичного, майнового, морального стану внутрішньо переміщених 

осіб з метою їх адаптації та полегшення процесу виживання в умовах існування 

вкрай тяжких життєвих обставин, що виникли в результаті негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру. 

Особливостями міжнародної допомоги внутрішньо переміщеним особам є: 

1) суб’єктом-надання є обов’язково міжнародна організація, суб’єктом-

отримання є фізична особа, сім’я, група людей об’єднані за певним критерієм, 

державі в цілому; 2) носить фінансовий, гуманітарний, технічний, моральний, 

соціальний характер; 3) предметом є гроші, гранти, інноваційні проекти, 

технічна допомога, спеціальні знання, фізична допомога; 4) може бути як 

індивідуальною, так і колективною; 5) є безповоротною, безоплатною, цільовою 

допомогою; 6) може бути як безумовною, так і з умовою (наприклад, для 

проведення конкретних фундаментальних та прикладних наукових досліджень за 

напрямами і на умовах, визначених надавачами гранта). 

Запропоновано міжнародну допомогу внутрішньо переміщеним особам 

поділити на: 1) міжнародна фінансова допомога; 2) міжнародна гуманітарна 

допомога; 3) міжнародна медична допомога; 4) міжнародна донорська допомога; 

5) міжнародно-правова допомога; 6) міжнародна технічна допомога. 

Провідними міжнародними організаціями, які надають різного роду 

міжнародну допомогу внутрішньо переміщеним особам в Україні є: ООН, 

Червоний Хрест, Міжнародна організація з міграції, Чеська, Словенська та 

Фінська організації Товариства Червоного Хреста, Німецьке товариство 

міжнародної співпраці GIZ, християнська організація «Армія спасіння», 
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міжнародна організація «Лікарі без меж». Водночас, в Республіці Ірак це: 

німецьке, французьке, фінське, Alturke, ОАЕ, Катарське, датське, норвезьке, 

американське, британське, японське, голандське представництва Червоного 

Хреста та Червоний Півмісяць Республіки Ірак. Головними завданнями даних 

міжнародних організацій є поставка продовольства, медичних препаратів та 

засобів першої необхідності для внутрішньо переміщених осіб. 

Акцентовано увагу, що вибір міжнародними організаціями напрямків 

надання міжнародної допомоги внутрішньо переміщених осіб здійснюється на 

основі кластерного підходу, тобто визначається набір проблемних сфер (освіта, 

тимчасовий притулок, продовольча безпека, охорона здоров’я/харчування, 

засоби до існування/якнайшвидше відновлення, захист, водопостачання, 

санітарія та гігієна і загальна координація), в межах яких працюють 

відповідальні організації та визначається цільова група, яка отримуватиме 

допомогу. 

Аргументовано, що проблемними аспектами співпраці органів виконавчої 

влади та міжнародних організацій є: 1) безсистемність міжнародної співпраці, 

тобто співпраця з міжнародними організаціями, нажаль, ведеться не на 

центральному рівні, а відбувається на місцевому рівні чи в межах вертикалі 

певних держаних установ; 2) низький рівень проведення інформаційної політики 

серед населення та внутрішньо переміщених осіб, зокрема, щодо можливостей 

отримання міжнародної допомоги; 3) відсутність чітких норм, які б визначали 

порядок та процедуру співпраці державних органів виконавчої влади та 

міжнародних організацій; 4) відсутність механізмів публічного-приватного 

партнерства щодо співпраці з міжнародними організаціями. 

Головними кроками, які сприятимуть підвищенню рівня співпраці органів 

виконавчої влади з міжнародними організаціями є: 1) активізація співпраці з 

міжнародними донорами щодо: а) цільової, адресної допомоги для забезпечення 

першочергових потреб; б) грошової допомоги для розгортання інфраструктурних 

проектів, які були б націлені на вирішення проблем внутрішньо переміщених 

осіб через їх залучення в роботу над цими проектами і подальше використання 

цих інфраструктурних об’єктів переміщеними особами (виробничі потужності, 
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житло, соціальна інфраструктура); 2) впровадження та розвиток соціальних та 

інфраструктурних проектів в рамках державно-приватного партнерства; 3) 

застосування індивідуального підходу при вирішенні проблем внутрішньо 

переміщених осіб з урахуванням потреб окремих категорій осіб та специфіки 

різних регіонів розселення; 4) спрощення процедур створення підприємств з 

іноземними інвестиціями, інноваційних технопарків, бізнес-інкубаторів, вільних 

економічних зон тощо; 5) запровадження механізмів міжнародної співпраці в 

рамках публічно-приватного партнерства щодо забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано нове вирішення наукового завдання, що 

полягає у розкритті сутності та особливостей адміністративно-правового 

регулювання внутрішніх переміщень населення в умовах проведення військових 

операцій в Україні та Іраці, а також розкритті особливостей міжнародного 

сприяння внутрішньо переміщеним особам в Україні та Іраці. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій. Основні з них такі: 

1. Аргументовано, що видовими категоріями поняття «внутрішньо 

переміщена особа» є «переміщенець» та «переселенець». Де, під 

«переміщенцем» запропоновано розуміти громадянина України, іноземця або 

особу без громадянства, яка перебуває на території України на законних 

підставах та має право на постійне проживання в Україні, яка добровільно за 

власних суб’єктивних мотивів залишила своє місце проживання у результаті 

ускладнення політичної, соціальної, економічної, екологічної ситуації у 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Водночас, «переселенець» 

– це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває 

на території України на законних підставах та має право на постійне проживання 

в Україні, яка примусово залишила (покинула) своє місце проживання у 

результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

2. Констатовано, що особливостями внутрішнього переміщення населення 

є: 1) переміщення особи відбувається усередині країни, що не створює 

спеціальних правовідносин; 2) внутрішньо переміщена особа потребує 

юридичного закріплення за новим місцезнаходженням; 3) право перетинання 

адміністративно-територіальних меж усередині України не обмежується, за 

винятком випадків, передбачених законодавством; 4) внутрішньо переміщеними 

особами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 

котрі на законних підставах перебувають на території України та змушені були 
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покинути своє місце проживання у зв’язку зі збройним конфліктом; 5) 

уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації, яким надано право 

здійснювати реєстрацію внутрішньо переміщених осіб є структурні підрозділи з 

питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі 

утворення) рад; 6) передбачено введення Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб; 7) може бути як добровільним, так і вимушеним 

заходом самозбереження. 

3. Доведено, що внутрішнє переміщення населення – це добровільна зміна 

місця проживання суб’єкта, що викликана ускладненням політичної, соціальної, 

економічної, екологічної ситуації у відповідній адміністративно-територіальній 

одиниці або вимушена зміна місця проживання суб’єкта у результаті або з метою 

уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 

повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру. 

4. Запропоновано внутрішнє переміщення осіб класифікувати залежно від: 

1) часового періоду: а) маятникова; б) переселенська; 2) тривалості: а) постійна; 

б) тимчасова; 3) волі суб’єкта: а) переміщенська (добровільна); б) переселенська 

(примусова); 4) соціального статусу суб’єкта: а) діти; б) підлітки; в) студенти; г) 

працівники; д) пенсіонери; 5) територіальних меж: а) міжмісцева; б) регіональна. 

5. Аргументована пропозиція щодо уточнення назви спеціального 

нормативно-правового акту з питань забезпечення прав і свобод громадян - 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

на Закон України «Про правовий статус вимушено внутрішньо переміщених 

осіб». Водночас, доведена необхідність прийняття Закону «Про правовий статус 

внутрішньо переміщених осіб в Республіці Ірак». 

6. Акцентовано увагу на неповному переліку суб’єктів, що уповноважені 

здійснювати публічне адміністрування щодо забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб у Законі України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» та розмитості їх правового статусу. Відповідно до 

цього доведена необхідність доповнити даний нормативно-правовий акт 
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Розділом «Повноваження та компетенція публічної адміністрації з питань 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

7. Запропоновано міжнародну допомогу внутрішньо переміщеним особам 

поділити на: 1) міжнародну фінансову допомогу; 2) міжнародну гуманітарну 

допомогу; 3) міжнародну медичну допомогу; 4) міжнародну донорську 

допомогу; 5) міжнародно-правову допомогу; 6) міжнародну технічну допомогу. 

Зазначимо, що за результатами проведеного опитування міжнародна гуманітарна 

допомога необхідна 65,0% внутрішньо переміщеним особам; міжнародна 

фінансова допомога – 25,0%; міжнародна медична допомога – 5,0%; міжнародна 

технічна допомога – 3,0%; міжнародна правова допомога – 2,0% відповідно. 

8. Визначено, що головними кроками, які сприятимуть підвищенню рівня 

співпраці органів виконавчої влади з міжнародними організаціями є: 1) 

активізація співпраці з міжнародними донорами щодо: а) цільової, адресної 

допомоги; б) грошової допомоги; 2) застосування індивідуального підходу при 

вирішенні проблем внутрішньо переміщених осіб з урахуванням потреб окремих 

категорій осіб та специфіки різних регіонів розселення; 3) спрощення процедур 

створення підприємств з іноземними інвестиціями, інноваційних технопарків, 

бізнес-інкубаторів, вільних економічних зон тощо; 4) запровадження механізмів 

міжнародної співпраці в рамках публічно-приватного партнерства щодо 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

9. Запропоновано внести зміни та доповнення до: 

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб»: ч.1 ст. 1 після слів «порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного, техногенного» словами «соціального, воєнного 

характеру»; доповнити ст. 3 ч.12: «Особа, яка без поважних причин не 

звернулися до компетентного органу з заявою про визнання її вимушеним 

переселенцем протягом дванадцяти місяців з дня вибуття з місця проживання не 

може бути визнана вимушено внутрішньо переміщеною особою»; ст.7 п. 11 

наступного змісту: «Статус вимушеного переселенця надається на п’ять років. 

При наявності обставин, що перешкоджають вимушеному переселенцю в 

облаштуванні на новому місці проживання, термін дії його статусу може бути 
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продовжено територіальним органом органу виконавчої влади, 

уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, 

на кожний наступний рік за заявою вимушеного переселенця»; ст. 11 п.п. 12, 13 

наступного змісту: «12) веде Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо 

переміщених осіб; 13) приймає рішення щодо зняття з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та приймає рішення про скасування дії довідки про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи»; ст. ст. «Контроль за реалізацією 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»; «Права внутрішньо 

переміщених осіб»; «Обов’язки внутрішньо переміщених осіб»;  

- доповнити ст. 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

пунктом наступного змісту: «12) здійснює згідно із законодавством комплекс 

заходів з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам». 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Анкетування 500 внутрішньо переміщених осіб, які змушені були 

покинути місце свого постійного приживання у зв’язку з проведенням 

військових операцій (в тому числі, 150 громадян Республіки Ірак)  

 

№ 

з/п 
Питання Результати, % 

1. 

Чи свідомо Ви підходили до прийняття рішення 

щодо переміщення з території свого постійного 

проживання до іншої території: 

 

а) невідкладна та необхідна міра 35 

б) свідомо, рішення виважене та продумане 15 

в) збіг негативних обставин 40 

г) інший варіант 10 

2. Вікові категорії внутрішньо переміщених осіб:  

 а) до 18 років 15 

 б) від 18 до 25 21 

 в) від 25 до 45 44 

 г) від 45 до 60 12 

 д) понад 60 років 8 

3.  Основними проблемами після внутрішнього 

переміщення є: 
 

 а) питання соціального забезпечення 83,9 

 б) працевлаштування 72,6 

 в) житлово-побутові 49,3 

 г) матеріальне забезпечення 45,3 

 д) психологічна дезадаптація 41,4 

4.  Міжнародна допомога в залежності від потреб 

поділяється на: 
 

 а) міжнародна гуманітарна допомога 65 

 б) міжнародна фінансова допомога 25 
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 в) міжнародна медична допомога 5 

 г) міжнародна технічна допомога 3 

 д) міжнародна правова допомога 2 

5.  Основними категоріями внутрішньо переміщених 

осіб є: 
 

 а) пенсіонери 60 

 б) працездатні особи 23,2 

 в) діти 12,8 

 г) непрацездатні особи 4 

6. Найбільш значима підтримка це:  

 а) допомога зі сторони держави 10 

 б) міжнародна допомога 70 

 в) допомога громадських організацій, волонтерів 15 

 г) допомога населення 5 

7. Розмір фінансової допомоги, що виділяється 

державою є: 
 

 а) достатнім 5 

 б) мінімальним 60 

 в) не достатнім 35 

8. Найнеобхіднішими речами для внутрішньо 

переміщених осіб є: 
 

 а) фінансова підтримка 25 

 б) продовольчі товари 25 

 в) медикаменти 10 

 г) речі першої необхідності 10 

 д) засоби гігієни 7 

 е) дитячі речі 12 

 є) одяг, взуття 8 

 ж) інші предмети 3 

9. 
Чи знаєте Ви про діяльність міжнародних 

організацій допомогу від яких Ви маєте право 

отримати:  

 

 а) так, знаю 15 
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 б) ні, не знаю 30 

 в) ті, що називають принаймні одну 50 

 г) інша відповідь 5 

10. Ви:  

 а) жінка 65 

 б) чоловік  35 
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Додаток Б 

 

Акти впровадження 
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