
 
 
 
 
 

Проект 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 

 

від                       2022 р. №  

 

Київ 

 

Деякі питання виконання Закону України  

«Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких  

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок  

збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» 

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

  

1. Затвердити такі, що додаються: 

  

Положення про Комісію з питань встановлення факту позбавлення особи 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України 

  

Порядок призначення та виплати допомоги особам, стосовно яких 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України, та членам їхніх сімей 

  

Порядок ведення Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт 

позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України 

  

2. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, 

які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними 

формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської 

Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною 

або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх 

сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, 

здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 (Офіційний 
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вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1291, № 62, № 86, ст. 2829, № 100, ст. 3311; 

2019 р., № 30, ст. 1055, № 78, ст. 2693; 2020 р., № 4, ст. 201, № 19, ст. 743, № 55, 

ст. 1719; 2021 р., № 19, с.810; 2022 р. № 40, ст. 2155), зміни, що додаються. 

  

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 

України згідно з переліком, що додається. 

 

4. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією 

постановою. 

  

5. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про 

соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх 

сімей», але не раніше дня її офіційного опублікування. 

 

 

Прем’єр-міністр України     Д. ШМИГАЛЬ 

 



 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  

від                      2022 р. № 

  

ПОЛОЖЕННЯ  

про Комісію з питань встановлення факту  

позбавлення особи особистої свободи  

внаслідок збройної агресії проти України 

  

1. Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України (далі — Комісія) утворюється 

при Мінреінтеграції з метою забезпечення соціального і правового захисту осіб, 

стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, а також членів їхніх сімей. 

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням. 

 

3. Завданнями Комісії є: 

1) розгляд заяв та матеріалів (довідки, інформація, інші документи), 

визначених пунктами 8, 9, 11 цього Положення, щодо встановлення факту 

позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, 

визнання членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; 

2) прийняття рішень про встановлення факту позбавлення особи особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України чи про непідтвердження факту 

позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; 

3) прийняття рішень про визнання членом сім’ї особи, стосовно якої 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України чи про відмову у визнанні особи членом сім’ї особи, стосовно якої 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України; 

4) прийняття рішення про надання бюджетних коштів для відшкодування 

витрат на професійну правову допомогу, що надавалася особам, стосовно яких 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України для захисту їхніх прав і законних інтересів та розміру такого 

відшкодування; 

5) аналіз практики застосування законодавства з питань соціального та 

правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України. 
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4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право: 

1) залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 

наукових та інших установ, а також окремих фахівців за їхньою згодою; 

 2) одержувати безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб інформацію, документи та 

матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань, у строк не 

більше 15 календарних днів, а якщо це стосується надання великого обсягу 

інформації, документів та матеріалів — не більше 30 календарних днів з дня 

надходження відповідного звернення Комісії до відповідного органу, посадової 

особи; 

3) розглядати інші питання в межах повноважень, визначених 

законодавством та цим Положенням. 

  

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

інших членів Комісії. 

До складу Комісії входять: 

по одному представнику, визначеному Президентом України, 

Мінреінтеграції, МЗС, Мін’юстом, Міноборони, МВС, Мінсоцполітики, МОЗ, 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Офісом Генерального 

прокурора, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Представництвом 

Президента України в Автономній Республіці Крим; 

не більше п’яти представників від громадських об’єднань, у тому числі 

міжнародних, що здійснюють діяльність у сфері захисту прав людини та 

опікуються особами, позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України, документують факти та злочини збройної агресії проти України, 

здійснюють пошукову діяльність. 

Персональний склад Комісії затверджується Мінреінтеграції. 

Комісія затверджує регламент своєї роботи. 

  

6. Голова Комісії: 

1) здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на неї завдань; 

2) скликає засідання Комісії, визначає порядок денний та головує на них; 

3) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями, з відповідними органами інших держав, міжнародними 

організаціями. 

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки тимчасово виконує 

заступник голови Комісії. 
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7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. 

Засідання Комісії скликаються у разі потреби, але не рідше ніж один раз на 

квартал. 

Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не 

менш як дві третини її членів. 

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 

більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. 

В разі рівного розподілення голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

В разі відсутності достатньої кількості голосів під час голосування за 

прийняття рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, факт позбавлення особи 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України вважається не 

підтвердженим; 

В разі відсутності достатньої кількості голосів під час голосування за 

прийняття рішення про визнання членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено 

факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, 

вважається, що у визнанні особи членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено 

факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України 

відмовлено. 

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою, 

заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у 

засіданні. 

Прийняті Комісією рішення про встановлення факту позбавлення особи 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, про визнання 

членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України вносяться до Єдиного реєстру 

осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України. 

  

8. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 2 пункту 3 цього 

Положення: 

1) громадяни України, яких було позбавлено особистої свободи державою-

агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, іншими утвореннями у 

зв’язку із захистом державного суверенітету, незалежності, територіальної 

цілісності і недоторканності України внаслідок збройної агресії проти України, 

які належать до складу сил безпеки і сил оборони України та до однієї з категорій 

осіб, визначених Женевською конвенцією про поводження з 

військовополоненими від 12 серпня 1949 року та Додатковим протоколом до 

Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року або член 
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сім’ї такої особи звертаються до Мінреінтеграції із заявою за формою, 

встановленою Мінреінтеграції. 

До заяви додаються: 

довідка Міністерства оборони України, іншого центрального органу 

виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, 

утвореним відповідно до законів України, або правоохоронного органу чи 

державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, 

командира підрозділу Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, правоохоронних органів, державного 

органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, оформлена за 

зразком та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України, про те, що 

військовослужбовець або інша особа, перебуває (перебувала) в місцях несвободи 

внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення 

особистої свободи, або інтернована у нейтральних державах або документ, що 

підтверджує участь особи як члена добровольчого загону (формування) в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, під час позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку перебування в 

місцях несвободи, або інтернована у нейтральних державах; 

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності 

кримінального провадження стосовно особи); 

повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи. 

2) громадяни України які є цивільними особами, що перебувають під 

захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 

1949 року, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України державою-агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, 

іншими утвореннями під час перебування на тимчасово окупованих територіях 

України або на території держави-агресора у зв’язку із здійсненням такими 

громадянами діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, позицій 

щодо відстоювання державного суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканності України, демократичного конституційного ладу та інших 

національних інтересів України, а також за здійснювану професійну, громадську, 

політичну чи правозахисну діяльність, пов’язану із відстоюванням державного 

суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і недоторканності України, 

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України, 

захистом прав та свобод осіб, позбавлених особистої свободи через таку 

діяльність, якщо були підстави вважати, що здійснення такої діяльності 

становило реальну або потенційну небезпеку для незаконного переслідування 

особи державою-агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, іншими 
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утвореннями або член сім’ї такої особи звертаються до Мінреінтеграції із заявою 

за формою, встановленою Мінреінтеграції. 

До заяви додаються: 

документи та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення 

норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 

року стосовно заявника при його захопленні, незаконному затриманні, 

незаконному арешті, незаконному триманні або іншим чином незаконному 

позбавленні особистої свободи державою-агресором, її органами, підрозділами і 

формуваннями, іншими утвореннями, у зв’язку із здійсненням такою особою 

діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, позицій щодо 

відстоювання державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності 

і недоторканності України, демократичного конституційного ладу та інших 

національних інтересів України, а також за здійснювану професійну, громадську, 

політичну чи правозахисну діяльність, пов’язану з відстоюванням державного 

суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і недоторканності України, 

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України, 

захистом прав та свобод осіб, позбавлених особистої свободи через таку 

діяльність, та про підтвердження дійсності підстав вважати, що здійснення такої 

діяльності становило реальну або потенційну небезпеку для незаконного 

переслідування особи державою-агресором, її органами, підрозділами, 

формуваннями, іншими утвореннями; 

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності 

кримінального провадження стосовно особи); 

повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи. 

3) громадяни України які є цивільними особами, що перебувають під 

захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 

1949 року, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України державою-агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, 

іншими утвореннями під час перебування на тимчасово окупованих територіях 

України або на території держави-агресора у зв’язку з незаконними діями 

держави-агресора, її органів, підрозділів, формувань, інших утворень з явною 

або прихованою метою спонукання України, іншої держави, державного органу, 

організації, у тому числі міжнародної, юридичних або фізичних осіб до дій або 

утримання від здійснення дій як умови звільнення громадянина України, або її 

законний представник, або член сім’ї особи звертаються до Мінреінтеграції із 

заявою за формою, встановленою Мінреінтеграції. 

До заяви додаються: 

документи та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення 

норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 

року стосовно заявника при його захопленні, незаконному затриманні, 

незаконному арешті, незаконному триманні або іншим чином незаконному 

позбавленні особистої свободи державою-агресором, її органами, підрозділами і 

формуваннями, іншими утвореннями з явною або прихованою метою 
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спонукання України, іншої держави, державного органу, організації, у тому числі 

міжнародної, юридичних або фізичних осіб до дій або утримання від здійснення 

дій як умови звільнення громадянина України; 

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності 

кримінального провадження стосовно особи); 

повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи. 

4) іноземці та особи без громадянства, які на момент позбавлення особистої 

свободи проходили в установленому законодавством України порядку військову 

службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених 

відповідно до законів України, або член сім’ї такої особи звертаються до 

Мінреінтеграції із заявою за формою, встановленою Мінреінтеграції. 

До заяви додаються: 

довідка Міністерства оборони України, іншого центрального органу 

виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, 

утвореним відповідно до законів України, командира підрозділу Збройних Сил 

України, іншого утвореного відповідно до законів України військового 

формування, оформлена за зразком та у порядку, встановленими Кабінетом 

Міністрів України, про те, що іноземець, особа без громадянства, перебуває 

(перебувала) у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із 

зазначенням строку позбавлення свободи, або інтернована у нейтральних 

державах, а також, що на момент позбавлення особистої свободи така особа 

проходила в установленому законодавством України порядку військову службу 

у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених 

відповідно до законів України; 

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності 

кримінального провадження стосовно особи); 

повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи. 

  

9. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього 

Положення, члени сім’ї громадян України, стосовно яких у визначеному цим 

Законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, або її законний представник, або член сім’ї особи 

звертається до Мінреінтеграції із заявою за формою, встановленою 

Мінреінтеграції. 

До заяви додаються: 

рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, членом сім’ї якої є заявник; 

відповідні документи (довідки), які підтверджують, що заявник відповідно 

до Сімейного кодексу України є членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено 

факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; 

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності 

кримінального провадження стосовно особи); 

повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи. 
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10. При прийнятті рішення про встановлення факту позбавлення особи 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України за наявності 

відповідної інформації Комісія встановлює дату початку строку позбавлення 

особи особистої свободи, а у разі звільнення особи з місць несвободи — дату її 

звільнення. 

В разі встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України до 2022 року, Комісія визначає розмір виплати 

щорічної соціальної допомоги, передбаченої Порядком призначення та виплати 

допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членам їхніх сімей, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                 2022 р. 

№            , за кожний рік строку перебування в місцях несвободи (з округленням 

до найближчої цілої кількості років) до дня набрання чинності цим Положенням, 

за виключенням років, за які така особа (або член сім’ї такої особи) вже 

отримувала грошову допомогу згідно з Порядком використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і 

забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої 

свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією 

та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у 

зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, 

підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення 

тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені 

Левка Лук’яненка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 

квітня 2018 року № 328 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1291), та 

поточного календарного року. 

 

11. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього 

Положення особа, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України або члени сімей такої особи 

звертаються до Мінреінтеграції із заявою за формою, встановленою 

Мінреінтеграції. 

До заяви додаються документи та/або відомості, що підтверджують 

отримання професійної правової допомоги, що надавалася особам, стосовно яких 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України для захисту їхніх прав і законних інтересів та розмір такого 

відшкодування. 

 

12. У випадку звільнення особи з місць несвободи, щодо якої Комісією 

було встановлено факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної 

агресії проти України, така особа зобов'язана повідомити дату свого звільнення 

Комісії та надати підтверджуючі документи та/або відомості. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2018-%D0%BF#n10
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13. Розгляд заяв осіб, стосовно яких після 20 лютого 2014 року органами 

досудового розслідування України здійснюється кримінальне провадження за 

злочини проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, 

безпеки людства і міжнародного правопорядку, недоторканності державних 

кордонів та інші кримінальні правопорушення, вчинені в умовах збройного 

конфлікту на тимчасово окупованих територіях України або пов’язані зі 

збройною агресією проти України, призупиняється Комісією на час здійснення 

розслідування та/або до набрання законної сили обвинувальним вироком суду 

України, міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною. 

  

14. Під час розгляду заяв Комісією беруться до уваги: 

1) інформація, відомості та/або дані, надані особою (заявником), її 

законним представником, іншою близькою особою, адвокатом чи іншим 

представником заявника за договором; 

2) документи (довідки) щодо достовірності відомостей (інформації), 

наведених особою та/або стосовно особи, надані центральними і місцевими 

органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами на запит Комісії; 

3) рішення з відповідних питань міжнародної судової установи, 

юрисдикція якої визнана Україною; 

4) інша інформація, надана чи оприлюднена міжнародними, 

правозахисними та іншими організаціями. 

У разі потреби Комісія заслуховує пояснення осіб, стосовно яких подані 

документи та/або відомості, та/або свідків, законного представника особи, іншої 

близької особи, адвоката чи іншого представника заявника, які надали Комісії 

свідчення, інформацію, відомості. 

  

15. Рішення Комісії про встановлення факту позбавлення особи особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, про визнання особи членом 

сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, скасовується Комісією у разі: 

1) встановлення факту подання на розгляд Комісії недостовірних 

відомостей, інформації, документів; 

2) набрання після 20 лютого 2014 року стосовно такої особи законної сили 

обвинувальним вироком суду України, міжнародної судової установи, 

юрисдикція якої визнана Україною, за злочини проти основ національної 

безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного 

правопорядку, недоторканності державних кордонів та інші кримінальні 

правопорушення, вчинені в умовах збройного конфлікту на тимчасово 

окупованих територіях України або пов’язані зі збройною агресією проти 

України. 
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16. Рішення Комісії про непідтвердження факту позбавлення особи 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України чи відмову у 

визнанні членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, може бути 

оскаржено в судовому порядку. 

Комісія забезпечує самопредставництво своїх інтересів в судах через осіб, 

уповноважених Комісією діяти від її імені, крім представників Офісу 

Генерального прокурора. 

  

17. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Комісії покладається на Мінреінтеграції. 

 

___________________________________ 

 

 



 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  

від                      2022 р. № 

  

  

ПОРЯДОК  

призначення та виплати допомоги особам,  

стосовно яких встановлено факт позбавлення  

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,  

та членам їхніх сімей 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм призначення, виплати та розмір 

допомог, передбачених Законом України «Про соціальний і правовий захист 

осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей». 

  

2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, стосовно яких Комісією з 

питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України (далі — Комісія) встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх 

сімей, відповідно до Положення про Комісію з питань встановлення факту 

позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                 2022 р. №   . 

Факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України також вважається встановленим щодо осіб:  

1) визнаних такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації проти України, відповідно до Порядку здійснення 

соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України, після їх звільнення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1122 «Деякі 

питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, після їх звільнення» (Офіційний вісник України, 

2020 р., № 4, ст. 201); 

2) яким, здійснено виплату одноразову грошову допомогу, відповідно до: 

Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було 

незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних 

формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях 

Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, 

звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38 «Деякі питання соціальної 
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підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи» (Офіційний 

вісник України, 2018 р., № 13, ст. 447, № 24, ст. 857); 

 Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було 

незаконно затримано в результаті акту збройної агресії з боку Російської 

Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в районі Керченської протоки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 

1066 «Деякі питання підтримки осіб, яких було незаконно затримано в результаті 

акту збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 

р. в районі Керченської протоки» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 

3311); 

 Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було 

незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних 

формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації 

на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 

тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, 

звільненим 7 вересня 2019 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 вересня 2019 р. № 845 «Деякі питання соціальної підтримки осіб, 

яких було незаконно позбавлено особистої свободи» (Офіційний вісник України, 

2019 р., № 78, ст. 2693). 

 

3. Особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, членам сімей таких осіб здійснюється 

виплата грошової допомоги за рахунок та в межах коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою «Заходи щодо захисту і забезпечення прав та 

свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними 

збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади 

Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, 

політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених 

осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих 

територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук’яненка». 

  

4. Щорічна державна грошова допомога надається особі, стосовно якої 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України, або членам її сім’ї під час перебування такої особи в місцях 

шляхом перерахування Мінреінтеграції бюджетних коштів на їх особові 

рахунки, відкриті у банківських установах, у розмірі 100 тис. гривень з моменту 

встановлення бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою. 

Для отримання щорічної грошової допомоги особа, стосовно якої 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України, або член сім’ї такої особи звертається до Мінреінтеграції із 

заявою за формою, встановленою Мінреінтеграції. 

До заяви додаються: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-2018-%D0%BF#n12
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1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, та заявника; 

2) відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в поточному році; 

3) довідка з реквізитами рахунку, відкритого в банківській установі. 

За результатами опрацювання заяви Мінреінтеграції перераховує 

відповідні кошти на особовий рахунок, реквізити якого були додані до заяви. 

  

5. Одноразова державна грошова допомога надається особі, стосовно якої 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України, після її звільнення, шляхом перерахування Мінреінтеграції 

бюджетних коштів на їх особові рахунки, відкриті у банківських установах, у 

розмірі 100 тис. гривень з моменту встановлення бюджетних призначень за 

відповідною бюджетною програмою. 

Одноразова державна грошова допомога особі, стосовно якої встановлено 

факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, 

після її звільнення, не надається особам, яким було здійснено виплату 

одноразової грошової допомоги відповідно до: 

1) Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було 

незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних 

формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях 

Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, 

звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38 «Деякі питання соціальної 

підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи» (Офіційний 

вісник України, 2018 р., № 13, ст. 447, № 24, ст. 857),  

2) Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було 

незаконно затримано в результаті акту збройної агресії з боку Російської 

Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в районі Керченської протоки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 

1066 «Деякі питання підтримки осіб, яких було незаконно затримано в результаті 

акту збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 

р. в районі Керченської протоки» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 

3311),  

3) Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було 

незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних 

формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації 

на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 

тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, 

звільненим 7 вересня 2019 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 вересня 2019 р. № 845 «Деякі питання соціальної підтримки осіб, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-2018-%D0%BF#n12
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яких було незаконно позбавлено особистої свободи» (Офіційний вісник України, 

2019 р., № 78, ст. 2693),  

4) Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, після їх 

звільнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 

2019 р. № 1122 «Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення» 

(Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 201). 

Для отримання одноразової грошової допомоги особа, стосовно якої 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України, звертається до Мінреінтеграції із заявою за формою, 

встановленою Мінреінтеграції. 

До заяви додаються: 

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України або член сім’ї такої особи; 

2) довідка з реквізитами рахунку, відкритого в банківській установі. 

За результатами опрацювання заяви, Мінреінтеграції перераховує 

відповідні кошти на особовий рахунок особи, стосовно якої встановлено факт 

позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, 

реквізити якого були додані до заяви. 

  

6. Одноразова державна грошова допомога у разі загибелі (смерті) особи, 

стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, смерть якої настала під час перебування такої 

особи в місцях несвободи, або смерті особи, звільненої з місць несвободи, 

протягом року після її звільнення, якщо смерть настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з 

перебуванням такої особи в місцях несвободи, надається членам сім’ї, батькам 

чи утриманцям загиблої (померлої) особи, стосовно якої встановлено факт 

позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України 

шляхом перерахування Мінреінтеграції бюджетних коштів на їх особові 

рахунки, відкриті у банківських установах, у розмірі 100 тис. гривень з моменту 

встановлення бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою 

Члени сім’ї та батьки загиблої (померлої) особи, стосовно якої встановлено 

факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, 

визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці — 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». 

Для отримання допомоги член сім’ї, батьки чи утриманці загиблої 

(померлої) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, звертається до 

Мінреінтеграції із заявою за формою, встановленою Мінреінтеграції.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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До заяви додаються: 

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України заявника; 

2) копія свідоцтва про смерть особи, стосовно якої встановлено факт 

позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або 

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану; 

3) копії довідки, що підтверджують смерть особи, стосовно якої 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, 

нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням такої особи в місцях несвободи 

за формою встановленою МОЗ; 

4) довідка з реквізитами рахунку, відкритого в банківській установі. 

За результатами опрацювання заяви, Мінреінтеграції перераховує 

відповідні кошти на особовий рахунок, реквізити якого були додані до заяви. 

Якщо особа має право на одноразову державну грошову допомогу в разі 

загибелі (смерті) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також на виплату 

одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів України, виплата 

одноразової грошової допомоги здійснюється за однією з підстав за вибором 

такої особи. 

  

7. Особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, гарантується відшкодування витрат на 

професійну правову допомогу, що надавалася таким особам для захисту їхніх 

прав і законних інтересів. 

Виплата відшкодування витрат на професійну правову допомогу що 

надавалася таким особам для захисту їхніх прав і законних інтересів 

здійснюється Мінреінтеграції на підставі рішення Комісії 

  

8. Якщо до набрання чинності цим Порядком особою, стосовно якої 

відповідно до цього Закону встановлено факт позбавлення особистої свободи, 

або членом сім’ї такої особи отримано в поточному календарному році грошову 

допомогу згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, 

які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними 

формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської 

Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною 

або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх 

сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, 

здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 328 

(Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1291), право на отримання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2018-%D0%BF#n10
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щорічної державної грошової допомоги, передбаченої пунктом 4 цього Порядку, 

виникає у такої особи або члена сім’ї такої особи з 1 січня наступного року. 

  

9. Особі (або членам її сім’ї під час перебування такої особи в місцях 

несвободи), у тому числі вже звільненій, стосовно якої відповідно до цього 

Закону встановлено факт позбавлення особистої свободи після 20 лютого 2014 

року або стосовно якої в порядку, встановленому до набрання чинності цим 

Порядком, прийнято рішення про встановлення факту позбавлення особи 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після 20 лютого 

2014 року, надається щорічна державна грошова допомога, передбачена пунктом 

4 цього Порядку, за кожний рік строку перебування в місцях несвободи (з 

округленням до найближчої цілої кількості років) до дня набрання чинності цим 

Законом, за виключенням років, за які така особа (або член сім’ї такої особи) вже 

отримувала грошову допомогу згідно з Порядком використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і 

забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої 

свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією 

та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у 

зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, 

підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення 

тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені 

Левка Лук’яненка, у розмірі, визначеному Комісією. 

  

10. У разі скасування Комісією рішення про встановлення факту 

позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, 

про визнання особи членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт 

позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, з 

підстав, визначених Положення про Комісію з питань встановлення факту 

позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, 

виплачені особі згідно з цим Порядком як грошова допомога, підлягають 

поверненню. У разі якщо зазначені кошти не повертаються добровільно, вони 

стягуються в судовому порядку. 

 

___________________________________ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  

від                      2022 р. № 

  

ПОРЯДОК 

ведення Єдиного реєстру осіб, стосовно яких  

встановлено факт позбавлення особистої свободи  

внаслідок збройної агресії проти України 

  

Загальні положення 

 

1. Цей Порядок визначає загальні засади функціонування, механізм 

формування, ведення та користування Єдиним реєстром осіб, стосовно яких 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України (далі — Реєстр), а також інші питання функціонування Реєстру. 

 

2. Реєстр створюється та функціонує відповідно до статті 5 Закону України 

«Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт 

позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та 

членів їхніх сімей» (далі — Закон), містить відомості з обмеженим доступом. 

 

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі 

та законах України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», 

«Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в 

інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні комунікації», «Про 

електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі 

послуги». 

 

4. Власником і розпорядником Реєстру є держава в особі Мінреінтеграції. 

Володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі та/або завантажується 

з Реєстру є Мінреінтеграції. 

Адміністратором та технічним адміністратором Реєстру є державне 

підприємство «Український національний центр розбудови миру» (далі — ДП 

«УНЦРМ»), що належить до сфери управління Мінреінтеграції. 

Користувачами Реєстру є представники Комісії з питань встановлення 

факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти 

України. 

 

5. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою. 

 

6. Захист інформації у Реєстрі здійснюється відповідно до законодавства у 

сфері захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах. 
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Призначення і загальні засади функціонування та використання Реєстру 

 

7. Реєстр функціонує з метою забезпечення збору та узагальнення 

інформації про: 

рішення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України (далі — Комісія) про 

встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної 

агресії проти України, про визнання членом сім’ї особи, стосовно якої 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України; 

осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, членів сімей таких осіб; 

реалізацію особами, стосовно яких встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членами сімей 

таких осіб, права на соціальний і правовий захист, передбачений Законом; 

адміністрування потреб осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів сімей таких 

осіб. 

 

8. Надання доступу (підключення) до Реєстру її користувачам 

здійснюється адміністратором Реєстру. 

 

9. Користувач Реєстру отримує право доступу до нього після проходження 

авторизації шляхом автентифікації з використанням інтегрованої системи 

автентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги». 

 

10. Обробка отриманої інформації здійснюється з дотриманням 

законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що 

охороняється законом. 

 

11. Фізичні особи мають право на отримання інформації, розміщеної в 

Реєстрі відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Право на отримання інформації з реєстру мають: 

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України (інформація про себе); 

особи, яких визнано членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт 

позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України 

(інформацію про себе та про осіб стосовно яких встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України); 
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члени сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України (інформацію про осіб стосовно 

яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної 

агресії проти України); 

законні представники осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (інформацію про 

осіб стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України); 

органи державної влади у цілях, визначених Законом України. 

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, 

отриману відповідно до цього Порядку, крім випадків, установлених законом. 

 

12. Інформація зберігається у Реєстрі 75 років, якщо інше не встановлено 

законом. 

Інформації з реєстру надається у вигляді виписки, форму якої затверджує 

Мінреінтеграції. 

Взаємодія Реєстру з іншими автоматизованими системами, 

інформаційними ресурсами та державними реєстрами визначаються 

Мінреінтеграції та відповідним державним органом шляхом прийняття спільних 

рішень, які оформляються окремими протоколами, підготовленими з 

урахуванням вимог цього Порядку. 

При обміні інформацією суб'єкти інформаційного обміну впроваджують 

організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим 

доступом, що передається, та побудову комплексної системи захисту інформації 

з підтвердженою відповідністю згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист 

інформації в інформаційно-комунікаційних системах». 

 

Порядок внесення відомостей до Реєстру 

 

13. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється користувачами системи. 

 

14. Відомості, що вносяться до Реєстру: 

прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої встановлено та або не 

підтверджено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України; 

інформація про дату народження; 

УНЗР (за наявності) 

інформація про дату та прийняте Комісію рішення щодо встановлення та 

або не підтвердження факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної 

агресії проти України; 

інформація про визнання членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено 

факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України 
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чи про відмову у визнанні особи членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено 

факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. 

інформація щодо дати початку строку позбавлення особи особистої 

свободи, а у разі звільнення особи з місць несвободи — дату її звільнення. 

 

15. Кожному запису в Реєстрі присвоюються унікальний реєстраційний 

номер запису та поточна дата реєстрації у порядку черговості включення до 

Реєстру. У разі внесення змін та/або доповнень до відомостей про осіб його 

реєстраційний номер не змінюється. 

 

16. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, 

відповідно до законодавства є особи, які вносили цю інформацію. 

 

Заходи щодо забезпечення ведення Реєстру 

 

17. Технічна база функціонування Реєстру складається з головного та 

резервного центрів обробки даних (далі — ЦОД). 

Основний ЦОД Реєстру забезпечує накопичення, збереження, 

автоматизовану обробку інформації та змін до неї, що зберігаються у 

хронологічному порядку. 

Резервний ЦОД Реєстру забезпечує надійність збереження інформації бази 

даних Реєстру шляхом дублювання інформації та результатів її обробки на 

основному ЦОД в режимі онлайн. 

Основний та резервний ЦОД не підлягають розміщенню в одному 

приміщенні та мають територіально розміщені один від одного не менше 400 км. 

Облік дій користувачів щодо обробки персональних даних Реєстру 

здійснюється в спеціальних електронних журналах. 

 

18. Користувачі Реєстру є відповідальними за розголошення відомостей, 

що містяться в Реєстрі. 

  

 Основні функції користувачів Реєстру 

 

19. Адміністратор Реєстру: 

1) забезпечує: 

адміністрування, технічну підтримку та безперебійне функціонування 

Реєстру; 

доступ користувачів до Реєстру відповідно до цього Порядку; 

здійснення заходів щодо забезпечення захисту Реєстру та інформації, що 

міститься в ній; 

збереження інформації, що міститься в Реєстрі; 

інтеграцію інформаційних ресурсів до Реєстру; 

2) здійснює: 
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постійний моніторинг технічного стану Реєстру та захищеності інформації, 

що міститься в ній; 

запровадження механізмів електронної ідентифікації особи, зокрема для 

доступу Реєстру; 

надання/припинення доступу користувачам Реєстру; 

ведення обліку користувачів Реєстру, яким надано доступ до Реєстру з 

використанням засобів електронної ідентифікації особи; 

технічну та інформаційну підтримку користувачів Реєстру; 

3) проводить: 

навчання користувачів Реєстру під час її впровадження та функціонування; 

інші дії, пов’язані з роботою Реєстру оборонців. 

 

20. Користувачі Реєстру: 

визначають уповноважених осіб, які діятимуть від їх імені як користувачі 

Реєстру оборонців; 

забезпечують контроль за доступом до Реєстру від імені суб’єкта Реєстру; 

забезпечують достовірність, своєчасність надання та повноту даних, що 

вносяться користувачами Реєстру; 

звертаються до власника Реєстру з пропозиціями (зауваженнями) щодо 

його роботи; 

забезпечують підтримку в актуальному стані кваліфікованого сертифіката 

відкритого ключа, його скасування, блокування та поновлення для авторизації в 

Реєстрі.  

 

 

___________________________________ 



 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  

від                      2022 р. № 

  

  

ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, 

які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними 

формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської 

Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною 

або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх 

сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, 

здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка 

 

1. Пункт 4 Порядку виключити. 

  

2. У пункті 5 Порядку: 

  

1) підпункти 1-2 викласти в такій редакції: 

«1) здійснення виплати щорічної державної грошової допомоги особам, 

стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України; 

2) здійснення виплати одноразової державної грошової допомоги особам, 

стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, після їх звільнення;» 

 

2) підпункт 4 викласти в такій редакції: 

«4) здійснення виплати одноразової державної грошової допомоги у разі 

загибелі (смерті) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, смерть якої настала під час 

перебування такої особи в місцях несвободи, або смерті особи, звільненої з місць 

несвободи, протягом року після її звільнення;» 

 

3) доповнити підпунктом 7 такого змісту: 

«7) відшкодування витрат на професійну правову допомогу, що надавалася 

таким особам для захисту їхніх прав і законних інтересів.» 

 

3. Пункт 6 викласти в такій редакції: 

«6. Використання бюджетних коштів за напрямами, зазначеними у 

підпунктах 1, 2, 4 пункту 5 цього Порядку здійснюється Мінреінтеграції 

відповідно до Порядку призначення та виплати допомоги особам, стосовно яких 



2 
 

 
 
 

встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 

проти України, та членам їхніх сімей, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від                   2022 р. №                 .» 

 

4. Пункт 7 викласти в такій редакції: 

«7. Використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у підпункті 

7 пункту 5 цього. Порядку здійснюється Мінреінтеграції на підставі рішення 

Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти України (далі — Комісія), шляхом 

перерахування Мінреінтеграції бюджетних коштів на особові рахунки осіб 

стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України та/або особи члену сім’ї такої особи, у розмірі, 

визначеному Комісією, що не може перевищувати 20 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб, встановлених на 1 січня року, в якому прийняте відповідне 

рішення, з моменту встановлення бюджетних призначень за відповідною 

бюджетною програмою.». 

 

5. Пункти 8, 83 виключити. 

  

6. Пункт 9 викласти в такій редакції: 

«9. Мінреінтеграції веде облік осіб, яким здійснено виплати, передбачені 

підпунктами 1- 4, 7 пункту 5 цього Порядку.» 

 

___________________________________ 

 

  

 



 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  

від                      2022 р. № 

 

ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1122 

«Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення» (Офіційний 

вісник України, 2020 р., № 4, ст. 201). 

 

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 

18 квітня 2018 р. № 328 і від 11 грудня 2019 р. № 1122, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 106 (2020 р., № 19, ст. 743). 

 

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 

18 квітня 2018 р. № 328 і від 11 грудня 2019 р. № 1122, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 553 (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 55, ст. 1719). 

 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1370 

«Про внесення змін до Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, 

позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх 

звільнення» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 2, ст. 53). 

 

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 

18 квітня 2018 р. № 328 і від 11 грудня 2019 р. № 1122, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 524 (Офіційний вісник 

України, 2022 р., № 40, ст. 2155). 

 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2022 р. № 671 «Про 

внесення змін до Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, 

позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 

України, після їх звільнення» (Офіційний вісник України 2022 р., № 49, ст. 2768).  

 

 

___________________________________ 


