
   

 

   

 

 

 

 

 

1. Уряд запроваджує правила роботи “Пунктів незламності” 

17 грудня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову №1401, якою запровадив порядок роботи "Пунктів 

незламності". Постанова визначає "Пункти незламності" як спеціально обладнані будівлі, намети або транспортні 

засоби, в яких створено необхідні умови для тимчасового перебування людей. Постановою передбачено, що "Пункти 

незламності" діятимуть у разі виникнення надзвичайних ситуацій або загрози припинення централізованого водо-, 

електро-, газо- та теплопостачання в період дії воєнного стану. 

 

“Пункти незламності” 

Мобільний Стаціонарний 

Розгортається на базі намету або транспортного засобу Розміщений у приміщені будівлі (споруди) 

 

“Пункт незламності” має: 

 забезпечити доступ до інтернету, електрики, тепла та води цілодобово або за графіком 

 функціонувати до відновлення централізованих систем життєзабезпечення 

Кожен “Пункт незламності” повинен бути обладнаний: 

 засобами автономної генерації електроенергії 

 освітленням  

 автономним опаленням  

 технічними засобами доступу до мережі Інтернет  

 аптечками в кількості, достатній для надання першої медичної допомоги 

 засобами зв'язку для виклику екстрених служб 

 засобами пожежогасіння  

 засобами для санітарної обробки приміщень  

 інше устаткування:  

o меблі  

Правовий бюлетень Данської ради у справах біженців (DRC) в 

Україні Випуск 88 | 1 Грудня – 31 Грудня 2022 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-2022-%D0%BF#Text


 ПРАВОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДАНСЬКОЇ РАДИ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ: ВИПУСК 88 | 1 Грудня – 31 Грудня 2022 
 

2 
 

o запаси води 

o продукти харчування та набори одноразового посуду  

o засоби особистої гігієни  

o туалети.  

З офіційним переліком "Пунктів незламності" можна ознайомитися на сайті Кабінету Міністрів 

(http://nezlamnist.gov.ua). 

Постанова доручає міністерствам та місцевим державним адміністраціям забезпечити виконання необхідних 

завдань і заходів. Також рекомендовано органам місцевого самоврядування та суб'єктам господарювання 

забезпечити функціонування "Пунктів незламності".  

Невдовзі, 20 грудня 2022 року, Кабінет Міністрів Постановою №1418 створив Координаційний штаб. 

Координаційний штаб є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів та утворений з метою 

сприяння координації діяльності з розгортання та організації роботи "Пунктів незламності". 

2. Парламент вніс зміни до законодавства щодо звільнення позичальників від кредитних 

зобов'язань у разі пошкодження або знищення кредитного майна 

1 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон №2823-IX, яким внесла зміни до низки нормативних актів щодо 

звільнення позичальників від виконання зобов'язань за певними кредитними договорами. Засіб захисту залежить 

від місцезнаходження майна. Списання боргу застосовується як до рухомого, так і до нерухомого майна, знищеного 

на підконтрольній уряду території (ПУТ). Для майна, розташованого на непідконтрольній уряду території (НПУТ), 

засобом правового захисту є призупинення платежів, що застосовується лише до нерухомого майна. У таблиці 

нижче наведено загальний огляд засобів захисту:     

Місцезнаходження 
майна 

ПУТ НПУТ 

Засіб захисту  Анулювання заборгованості  Призупинення сплати по кредиту 

Предмет кредиту 

 

 

Умови  

 предметом є автомобіль або житло 

 майно зруйноване внаслідок воєнних 
дій 

 автомобіль був єдиним 
транспортним засобом сім'ї 
позичальника 

 житло було єдиним місцем 
проживання сім'ї  

 станом на 23 лютого 2022 року 
заборгованість не була прострочена 
більше ніж на 7 днів 

 предметом є лише житло  

 житло знаходиться на НПУТ 

 пошкоджене/зруйноване внаслідок 
війни 

http://nezlamnist.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1418-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2823-IX#Text
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Відновлення 
сплати по кредиту 

Не застосовується, заборгованість повністю 
анулюється 

 платіж відновлюється з дня 
отримання позичальником 
компенсації від держави за таке 
майно 

 не пізніше 180 днів з дня 
припинення або скасування дії 
воєнного стану 

Відшкодування 
кредитору 

 компенсація від держави  

 відшкодування інших понесених 
витрат, а також упущеної вигоди 
відповідно до чинного 
законодавства 

 комісії та інші платежі, нараховані, 
але не сплачені за Договором за 
період з 24 лютого 2022 року до 
дати відновлення платежів, 
підлягають відшкодуванню 
державою відповідно до чинного 
законодавства 

Строки звернень 
протягом 90 днів після припинення чи 

скасування воєнного стану 

у період дії воєнного стану та протягом 
90 днів після його припинення чи 

скасування 

 

3. Кабінет Міністрів вирішив застосовувати старі правила щодо виплати допомоги на 

проживання для ВПО протягом січня 2023 року та переніс запровадження нових правил 

на один місяць  

На початку грудня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв Постанову, згідно якої мали бути припинені виплати 

допомоги на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з 1 січня 2023 року. 30 

грудня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв Постанову №1481, якою набрання чинності попередньої 

Постанови було перенесено на місяць. Відповідно до положень вказаних Постанов допомога на проживання 

надаватиметься за наступними правилами:  

Хто має право на отримання допомоги? У січні 2023 З 1 лютого 2023 

ВПО, зареєстровані до 24 лютого 2022 року (за винятками, 

вказаними нижче)   

 

ВПО, зареєстровані до 24 лютого 2022 року, які отримували 

щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг 

  

ВПО, зареєстровані до 24 лютого 2022 року, але які стали 

ВПО повторно   

ВПО, зареєстровані після 24 лютого 2022 року  
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1481-2022-%D0%BF#Text
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З 1 лютого 2023 року у випадку, якщо перелік територій, на яких ведуться бойові дії, або НПУТ розширено, особи 

з таких територій, які стали ВПО, отримують право на фінансову допомогу з 1 числа наступного місця.  

4. Уряд продовжив термін дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни 

16 грудня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову №1390, якою продовжив термін дії Посвідчень осіб з 

інвалідністю внаслідок війни на період дії воєнного стану та шість місяців після його скасування або припинення. 

Ці положення стосуються осіб з інвалідністю внаслідок війни, які мали пройти повторний огляд медико-

соціальною експертною комісією, але не змогли цього зробити через воєнний стан.  

Постанова передбачає, що таким особам не потрібно звертатися до місцевих управлінь соціального захисту 

населення, а також оновлювати сторінки у Посвідченні. Положення застосовуються ретроспективно з 24 лютого 

2022 року.  

5. Кабінет Міністрів починає спільний з МКЧХ проект щодо фінансової допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок війни 

16 грудня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову №1393, яка закладає основу для спільного з МКЧХ 

проекту щодо фінансової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни. 

Хто має право: Повнолітні громадяни України (старше 18 років), яким надано статус особи з інвалідністю 

внаслідок війни I або II групи та відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.  

Розмір виплати: Неоподатковуваний щомісячний платіж у розмірі 4 000 гривень на банківський рахунок 

заявника. Допомога надається незалежно від отримання інших видів допомоги. 

Тривалість: Виплати здійснюватимуться протягом чотирьох місяців. В Постанові не зазначено, чи будуть виплати 

продовжені після закінчення перших чотирьох місяців.   

Процедура оскарження: Якщо заявка була відхилена, заявник може подати її повторно. Він/вона може подати 

не більше однієї заявки протягом одного дня. 

Процедура подання заявки:   

1. Заявник має подати заяву шляхом заповнення форми на сайті "е-Ветеран" 

(https://eveteran.gov.ua) після проходження електронної ідентифікації за допомогою свого 

електронного підпису 

2. Заявка повинна містити інформацію про особу, документи, що підтверджують статус особи з 

інвалідністю внаслідок війни, та IBAN-номер банківського рахунку. 

3. Після перевірки статусу заявника в Реєстрі знеособлені дані заявника автоматично передаються до 

МКЧХ 

4. МКЧХ розгляне заяву і прийме рішення про виділення та подальшу виплату грошової допомоги. 

https://minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/2._novyy_perelik_21.12.22.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2022-%D0%BF#Text
https://eveteran.gov.ua/
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6. Кабінет Міністрів спростив процедуру встановлення інвалідності, внаслідок дії 

вибухонебезпечних предметів  

Довідка: Відповідно до Постанови №1020 від 29 вересня 2021 року, зв'язок інвалідності з ушкодженнями, 

отриманими внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, встановлюється на підставі висновку лікарсько-

консультативної комісії закладу охорони здоров'я (для дітей віком до 18 років) або на підставі висновку медико-

соціальної експертної комісії (для осіб віком від 18 років). 

Нещодавні зміни: 2 грудня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову №1356, згідно з якою така 

інвалідність може бути встановлена на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

7. Кабінет Міністрів поширив захист від домашнього насильства або насильства за ознакою 

статі на ВПО, іноземців та осіб без громадянства   

9 грудня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову №1372, яка поширює захист від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі на ВПО, іноземців та осіб без громадянства. Для забезпечення доступу 

нових груп до захисту Постановою внесені зміни до відповідних пунктів наступних чинних нормативно-правових 

актів:  

 Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги 

 Положення про притулок для постраждалих 

 Положення про денний центр соціально-психологічної допомоги 

 Положення про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування. 

8. ЮНІСЕФ розпочинає спільний з урядом проект з фінансування деяких середніх шкіл  

6 грудня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову №1386, якою встановив умови спільного з ЮНІСЕФ 

проекту щодо фінансової допомоги окремим закладам середньої освіти.  

Хто має право: Школи, які мають право на отримання допомоги, перераховані в Додатку до Постанови. 

Розмір гранту: Одноразовий грошовий грант у розмірі 2 000 доларів США буде надано відповідним установам 

незалежно від отримання ними інших видів допомоги. 

Допустимі цілі використання коштів:   

 утримання шкільних їдалень та їхньої інфраструктури 

 закупівля обладнання.    

9. Парламент ухвалив закон, спрямований на взаємне визнання документів, підписаних 

електронним цифровим підписом в ЄС та Україні  

1 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон №2801-IX про внесення змін до деяких законодавчих актів, 

спрямований на прискорення інтеграції України до Єдиного ринку цифрових послуг Європейського Союзу. Закон 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1020-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1372-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1386-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/102/f521707n17.docx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-IX#Text
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максимально наблизить положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної 

ідентифікації та електронних довірчих послуг.  

Тимчасово, до взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та ЄС, документи, підписані з 

використанням електронного цифрового підпису в ЄС, визнаються на території України. 

10. Парламент встановив правила відновлення втрачених документів кримінального 

провадження  

16 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон №2751-IX, яким передбачено процедуру відновлення 

втрачених документів кримінального провадження під час воєнного стану. 

Відновленню підлягають такі категорії матеріалів: 

 матеріали кримінального провадження, в якому підготовче судове засідання не відбулося 

 судовий розгляд розпочато, але рішення суду за результатами його розгляду не прийнято 

 суд виніс рішення, але воно не набрало законної сили. 

Відновлення може бути здійснено після подання клопотання будь-якою з перелічених нижче осіб: 

 прокурор 

 слідчий 

 сторона захисту 

 сторона потерпілого 

 за власною ініціативою суду.  

Інші законодавчі зміни 

1. Кабінет Міністрів гарантує медичним працівникам з числа ВПО першочергове працевлаштування у 

закладах охорони здоров'я на територіях, до яких відновлено доступ (Постанова №1219 від 30 грудня 

2022 р.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2751-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2022-%D1%80#Text
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Цей правовий бюлетень розроблений завдяки фінансовій підтримці у рамках цивільного захисту та 

гуманітарної допомоги Європейського Союзу.  

Деякі терміни, що використовуються у цьому документі, взяті із законопроєктів або чинного 

законодавства. Відповідальність за зміст бюлетеня несуть виключно автори. Погляди, висловлені 

в цьому документі, жодним чином не повинні сприйматися як відображення офіційної позиції 

Європейського Союзу чи Данської ради у справах біженців (DRC). Ні Європейська Комісія, ні DRC не 

несуть відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ньому. 


