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ХТО В УКРАЇНІ МОЖЕ ВИЙТИ НА ПЕНСІЮ
ДО ДОСЯГНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ
В Україні змінилось пенсійне законодавство, яке тепер дозволяє за певних умов оформити вихід на пенсію за
півтора роки до досягнення пенсійного віку.
Закон «Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення пенсійного законодавства» набув чинності 30 квітня.
Право на дострокову пенсію мають громадяни, яких звільнили з роботи через скорочення штату або ліквідацію підприємства за півтора роки до досягнення ним пенсійного віку.
Також достроково призначатимуть пенсії батькам дітей,
які страждають на рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.
Також важливою умовою для виходу на пенсію на 1,5
роки раніше є наявність повного страхового стажу.
Пенсійний вік в Україні сьогодні становить 60 років і для
чоловіків, і для жінок.
Страховий стаж зростає кожного року. У 2022 він становить 29 років, а у 2028 сягне 35 років.

Крім того в Україні набув чинності новий закон, який
чітко встановлює дату перерахунку та індексації пенсій.
Закон «Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення пенсійного законодавства» підписаний
президентом Володимиром Зеленським і вже набув чинності.
Новий доумент дає чіткі тлумачення щодо індексації пенсійних виплат і термінів виходу на пенсію.
Дата щорічної індексації пенсії зафіксована на 1 березня.
Щороку, 1 березня, індексації підлягатимуть усі пенсії в
Україні. Раніше індексували не всі виплати. Індексацію здійснюватимуть з урахуванням інфляції та зростання середньої
зарплати.
У випадку, якщо людину звільнили з роботи у зв’язку із
скороченням штату або ліквідацією підприємства за півтора
роки до досягнення нею пенсійного віку, їй можуть призначити пенсію достроково.
Достроково також призначатимуть пенсії батькам дітей,
які страждають на рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.
У Мінсоцполітики вважають, що зміни сприяють встановленню справедливості під час перерахунку та призначення пенсій.
«Цей закон про справедливість, бо він розповсюджує єдині правила індексації на всі пенсії», — зауважила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

ДОПОМОГА ДЛЯ ДІТЕЙ,
БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ
Кабмін запровадив тимчасову допомогу для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або місце проживання яких невідоме.
Кабінет міністрів запровадив тимчасову державну допомогу для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або
місце проживання яких невідоме.
Як повідомив представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, призначено тимчасову державну допомогу з
урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним
сукупним доходом сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку.
Крім того, внесено зміни до порядку виготовлення та видачі
посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної
сім’ї з метою оптимізації, на час введення на території України
надзвичайного чи воєнного стану, переліку документів, що подаються для продовження терміну дії посвідчень, та спрощення
процедури подання відповідних заяв.
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НОВИНИ

ТЕРОБОРОНІ СУТТЄВО РОЗШИРИЛИ
ПОВНОВАЖЕННЯ
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 6521, який розширює повноваження територіальної оборони. «За» відповідне
рішення проголосували 338 нардепів. Відтепер бійці ТрО зможуть виконувати завдання на всій території України, включно
із районами ведення військових (бойових) дій, у тому числі й
на окупованих територіях. Нагадаємо, що раніше тероборона
виконувала завдання лише в межах відповідної територіальної
громади. При цьому рішення щодо виконання завдань територіальної оборони в районах ведення військових (бойових) дій
ухвалює Головнокомандувач Збройних сил України. Автори законопроєкта переконані, що ухвалення вказаних змін до законодавства дозволить підвищити обороноздатність усієї України.

ЦІНА НА ГАЗ В УКРАЇНІ
НАРАЗІ НЕ ЗМІНИТЬСЯ
Кабмін вніс зміни до Положення про покладання спеціальних
зобов’язань на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів, відповідно до яких ціна за кубометр
газу залишиться на рівні 8 гривень до 1 жовтня. Про це йдеться
в ухвалі від 29 квітня 2022 р. № 489. Так, згідно з документом,
з 1 травня по 30 вересня 2022 року АТ «Укргазвидобування» та
АТ «Чорноморнафтогаз» зобов’язані щомісяця продавати природний газ власного видобутку, а НАК «Нафтогаз України» –
купувати такий природний газ за ціною 7 240 гривень з урахуванням ПДВ 1 тисячу кубометрів. метрів газу для формування
ресурсу природного газу для побутових споживачів та виробників теплової енергії. Надалі ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг» забезпечує ресурсом постачальників
газу. Згідно з ухвалою, всі постачальники газу повинні приєднатися до балансуючої групи, щоб мати можливість продавати
газ за встановленою ціною з 1 травня до 30 вересня 2022 року.

У КИЄВІ ДО КІНЦЯ РОКУ ЗБИРАЮТЬСЯ
ВІДРЕМОНТУВАТИ ЗРУЙНОВАНІ БУДИНКИ
У Києві до кінця 2022 року планують відновити зруйновані
окупантами будинки. Почнуть з тих, які постраждали найбільше. Наразі столиця очікує від уряду коштів на ремонт
пошкоджених будівель. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу
у Медіацентрі Україна. «У столиці через обстріли пошкоджено понад 200 житлових будинків. Також руйнувань зазнали 30 садків, 46 шкіл і понад 70 об’єктів міської інфраструктури. На сьогодні ми закінчуємо їх обстежувати, зараз
розробляються відповідні кошториси для того, щоб визначитися з обсягом і врахувати вартість цих пошкоджень
для їх відновлення. Сьогодні ведеться діалог з урядом про
виділення коштів з державного бюджету. Місто також не
залишиться осторонь і виділить кошти з місцевого бюджету. Також розраховуємо на меценатів», — зазначив він.
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УКРАЇНЦІ ПОДАЛИ ВЖЕ 135 ТИС. ЗАЯВОК
ПРО ПОШКОДЖЕНЕ МАЙНО
Українці наразі подали 135 тис. заявок про пошкоджене та
зруйноване під час війни майно, повідомила голова партії
«Слуга народу», заступник голови комітету ВР з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк
«Загальна площа пошкодженого житла вже становить 9
млн 401 тис. кв. м», – розповіла Шуляк. За її словами, запустити процес компенсації такого житла необхідно до
міжнародних судів та отримання репарацій. «Наразі зусилля усіх гілок влади спрямовані на те, щоб допомагати
ЗСУ та вести роботу з міжнародними партнерами, втім
одночасно також варто планувати повоєнну розбудову країни. Бізнес погоджується з переконанням пані Олени, що
говорити про відновлення та відбудову країни треба вже
зараз, попри важкі бойові дії, що тривають», – зазначено
у пресрелізі ЄБА. Згідно з ним, уряд виділив уже понад
1 млрд грн на оперативне відновлення деокупованих областей. До переліку робіт входить розмінування, відновлення транспортного сполучення, мереж та комунікацій,
виконання поточних ремонтів (заміна вікон, покрівлі).

ЗА ЧАС ВІЙНИ УКРАЇНА ОТРИМАЛА 12 МЛРД
ДОЛАРІВ ДОПОМОГИ
12 мільярдів доларів допомоги отримала Україна від
початку повномасштабного вторгнення рф. Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив,
що від початку широкомасштабної війни Україна отримала понад 12 мільярдів доларів підтримки у вигляді
озброєння і фінансової допомоги. Шмигаль сказав, що
Україна зараз проходить найскладніший етап своєї історії, але вірить у свою перемогу, а також закликав міжнародних партнерів активно підтримувати країну.

В УКРАЇНІ ПЛАТИТИМУТЬ
ЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
На порталі держпослуг «Дія» підприємці можуть отримати 6 500 грн за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Про компенсацію для роботодавців розповів
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Багато людей залишилися без роботи та дому й вимушено переїхали до інших областей України. Тепер коли
наймаєте на роботу українця, який отримав довідку ВПО,
ви можете отримати грошову компенсацію 6500 грн за
перший та другий місяць роботи людини. Умови виплат:
переселенця працевлаштовано після 24 лютого 2022 року,
за умови, що він отримав довідку теж після 24 лютого; переселенцю виплачують зарплату не меншу від мінімальної; сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове
соціальне страхування; подано податкову звітність за 4
квартал 2021. Оформити виплату можна на порталі «Дія».
Для цього виберіть у розділі «Послуги» пункт «Підприємництво», а потім «Компенсація за працевлаштування ВПО». Слід заповнити заяву та підписати її КЕПом.
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В Україні створять реєстр пошкодженого
та знищеного Росією майна: деталі документу
Кабмін постановив створити Держреєстр пошкодженого та знищеного росією майна українців.
Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної
Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Зокрема, постановою:
1. Розширюється перелік об’єктів нерухомого майна,
щодо яких подаватиметься інформаційне повідомлення про
пошкодження та знищення.
Відтепер його можна буде подати щодо всіх видів об’єктів
нерухомого майна, об’єктів будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт, їх складових,
спільного майна багатоквартирного будинку, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (зокрема, лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури);
2. Розширюється перелік суб’єктів, які мають право подати державі повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно.
Відтепер це зможуть робити також спадкоємці фізичних
осіб і юридичні особи;

3. Створюється Держреєстр майна, пошкодженого та
знищеного росією.
Він функціонуватиме як єдина державна інформаційнокомунікаційна система, яка призначена для збирання, накопичення, обліку, обробки, зберігання та захисту інформації
про пошкоджене та знищене нерухоме майно, просторові
координати об’єктів, осіб, нерухоме майно яких пошкоджено або знищено, шкоду та збитки, завдані внаслідок пошкодження такого майна.
Держателем Реєстру пошкодженого та знищеного майна
буде Мінінфраструктури, адміністратором – ДП Дія від Мінцифри;
4. Можна буде додавати до переліку суб’єктів, які можуть отримувати з Реєстру інформацію щодо пошкодженого
або знищеного житла, постачальників комунальних послуг,
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителів багатоквартирних будинків, гуртожитків, житловобудівельних (житлових) кооперативів.
Завдяки цьому суб’єкти господарювання гарантовано
отримуватимуть достовірну інформацію стосовно руйнацій,
і зможуть швидко звільняти від сплати за комунальні послуги власників зруйнованого житла.

Хто зможе отримати компенсацію
за зруйноване житло, якщо власник загинув?
Законопроект №7198 про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла передбачає, що якщо власник загинув, то компенсацію можуть отримати його спадкоємці. Якщо ж загиблий власник склав заповіт, то право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.
Про це зазначила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
Якщо заповіту нема, спадкування відбувається відповідно до закону. Так, спадкоємці одержують право на успадкування почергово
(кожна наступна черга спадкоємців одержує право на спадкування у
разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права
на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття):
- в першу чергу мають право на спадкування діти спадкодавця, у
тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки;
- у другу чергу — рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та
дід як з боку батька, так і з боку матері;
- у третю чергу — дядько та тітка спадкодавця;
- у четверту — особи, які проживали зі спадкодавцем однією
сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини;
- у п’яту — інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.
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ПОЛНОМОЧИЯ НОТАРИУСОВ ПРИ УДОСТОВЕРЕНИИ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
НА ВРЕМЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Кабинет министров Украины утвердил полномочия нотариусов при удостоверении сделок с недвижимостью на время военного положения, сообщила пресс-служба министерства юстиции.
Согласно соответствующему постановлению Кабмина,
осуществлять нотариальное удостоверение договоров об
операциях с недвижимостью разрешается исключительно тем нотариусам, которые были включены в соответствующий перечень лиц, которым разрешается проводить
нотариальные действия в отношении ценного имущества во
время военного положения.
Кроме того, запрещаются такие действия для нотариусов,
рабочее место которых находится на территориях, где прекращен доступ к единым и государственным реестрам, в частности, на временно оккупированных территориях Украины.

Запрещается также продавать недвижимость в течение
одного месяца со дня государственной регистрации права
собственности, а также операции с недвижимостью по доверенности. Удостоверение договоров купли-продажи недвижимости, ипотеки, доверительной собственности разрешено
лишь по месту нахождения имущества.
При этом в Киеве и Киевской области нотариальные действия с недвижимостью разрешены только для местных нотариусов, в случае расположения имущества или юридического лица на этой территории, или по зарегистрированному
месту проживания физлица – одной из сторон договора.
Такие условия будут действовать во время военного положения в течение одного месяца после, отмечает Минюст.

ДЕРЖРЕЄСТРАТОРИ БУДУТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНІ
ЗДІЙСНЮВАТИ ПЕРЕВІРКУ ПОКУПЦЯ
ПЕРЕД РЕЄСТРАЦІЄЮ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Державні реєстратори будуть зобов’язані здійснювати перевірку суб’єкта речового права на стадії формування заяви.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, на засіданні Кабміну 3 травня було внесено відповідні зміни до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно.
Наразі державний
реєстратор речових
прав на нерухоме майно зобов’язаний ще
на стадії формування
заяви здійснити всі дії,
пов’язані з перевіркою
та внесенням відомостей про ідентифікований суб’єкт речового
права, обтяжень.
Окрім існуючих механізмів, така перевірка
буде здійснюватися
шляхом: підтвердження
наявності унікального
номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
перевірки ідентифікованого коду ЄДРПОУ
чи податкового номера
в Єдиному банку даних
платників податків –
для юридичних осіб.
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КОМУ СПИШУТЬ БОРГИ ЗА КОМУНАЛКУ,
НАКОПИЧЕНІ ВІД ПОЧАТКУ ВІЙНИ?
Попри те, що українцям дозволили не платити за комунальні послуги під час війни, борги за комуналку нікуди не
подінуться. Їх все одно доведеться повертати після війни.
Хоча, деяким українцям усе, що вони заборгували за комунальні послуги, спишуть.
Втім, назвати таких боржників везунчиками не виходить,
адже пробачать заборговане лише тим, хто втратив житло через воєнні дії в Україні.
А решті громадян дозволили не платити за комуналку під
час війни, якщо у них зараз немає такої можливості. Їм за це
не нараховують ані пені, ані штрафів. Та при цьому все одно
борги неплатників зростають, немов снігова куля. Адже сама
комуналка, хоча й без штрафів, нікуди не поділася, і з кожним місяцем сума боргу зростає. Тому влада і постачальники
просять громадян по можливості платити за комунальні послуги і не допускати великих заборгованостей.
При цьому тарифи на комуналку залишаються незмінними,
хоча раніше передбачалося, що з травня їх буде переглянуто.
Природно – у бік збільшення. Проте війна змінила ці плани.
Тарифи на газ залишилися незмінними. Хто скільки платив своєму постачальнику, той і надалі стільки ж платитиме.
Колишні ціни збережуться і на електроенергію: по 1,44
грн/кВт-годину при обсязі споживання до 250 кВт-годин і по
1,68 грн/кВт-годину при споживанні понад 250. Залишаються також колишніми і тарифи на воду – холодну та гарячу.
Однак, деяким українцям відключатимуть електроенергію, незважаючи на воєнний стан.

До відключення можуть вдатися в тому випадку, якщо клієнт не платить за комуналку, не передає показання лічильників
і не попередив постачальників про те, що поки не платитиме.
Про це йдеться в постанові, прийнятій НКРЕКП. Цією
постановою передбачено, що постачальники електроенергії
мають провести роз’яснювальну роботи серед споживачів
щодо способів оплати за електроенергію. Треба пояснити
людям, що сплачувати за електрику, а також передавати показання лічильників можна онлайн. Для цього не обов’язково
особисто йти у банківське відділення і нести готівку.
Крім того, постачальники мають роз’яснити громадянам,
що на період воєнного стану їх звільнено від штрафних санкцій за несвоєчасну сплату комуналки, а не від самої комуналки. Усе заборговане все одно доведеться оплатити. А отже,
бажано не накопичувати боргів, адже вони ростуть, немов
снігова куля.
Від громадян, які через війну тимчасово не можуть платити за спожиту електроенергію, вимагають, аби вони попередили комунальників, що наразі не мають змоги платити
за комуналку. Якщо вони цього не зроблять, постачальники
будуть змушені вдатися до відключення електроенергії.
Крім того, не пізніше, ніж через 30 днів після скасування
воєнного стану, боржники мають укласти з постачальниками
енергії договори щодо погашення заборгованості, яка утворилась у період дії воєнного стану. Якщо вони цього не зроблять, то постачальники також будуть змушені припинити їм
постачання електроенергії.

НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
СИСТЕМА ОБЛІКУ ГАЗУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ В КУБОМЕТРАХ
Відповідно до наказу Міністерства енергетики України
від 30 квітня 2022 року № 169 у зв’язку із запровадженням
воєнного стану в Україні та відповідно до Закону України
«Про ринок природного газу» Газопостачальна компанія
«Нафтогаз України» відтерміновує введення кіловат-годин у
платіжках, як було анонсовано раніше.
На цей час облік та комерційні розрахунки в господарських відносинах під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу та надання послуг з
транспортування здійснюватимуться за обсягом природного
газу в одиницях об’єму (тис. м куб.).
Нагадаємо, що до воєнного стану опалювальний сезон
2021–2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками.

Так, 2 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон, який регламентує перехід на європейську систему обліку споживання газу.
Завдяки впровадженню нової системи обліку буде автоматично враховуватися якість газу, а клієнт платитиме за енергію від газу, а не обсяг. Перехід до обліку спожитої під час
спалювання газу енергії дозволить споживачам більш справедливо сплачувати за блакитне паливо.
Довідка
Оператор ГРМ відповідатиме за переведення спожитого
обсягу газу в обсяг спожитої енергії. Перерахунок здійснюватиметься за формулою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП). Ці дані оператор ГРМ вноситиме до особистого кабінету споживача, показуватиме у квитанції та/або
передаватиме на платформу Оператора ГТС.
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ПРОГРАМИ ВИПЛАТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ,
ЯКІ НАРАЗІ ДІЮТЬ В УКРАЇНІ

В статті зібрана інформація щодо всіх програм грошової допомоги внутрішньо переміщеними особами, які зараз діють в Україні.
Хто та яку допомогу може отримати згідно з цими програмами?
Державна програма виплат внутрішньо
переміщеним особам. Хто може отримати
2000 грн на дорослого та 3000 грн на дитину
або особу з інвалідністю
Програма виплат переселенцям від держави передбачала
грошову допомогу всім переселенцям в березні та квітні цього року у розмірі 2000 грн на дорослого та 3000 на дитину
або особу з інвалідністю. З 1 травня згідно з Постановою КМ
України № 457 «Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України» від 16 квітня 2022 року отримувати допомогу у
розмірі 2000 грн на дорослого та по 3000 грн на дитину або
на особу з інвалідністю можуть деякі категорії переселенців
До цих категорій переселенців належать українці:
• які перемістилися з місць проведення воєнних (бойових) дій, з місць тимчасовій окупації, оточення (блокування),
• у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Перелік громад в зонах бойових дій та тих, що в оточенні,
переселенці з яких мають право на отримання цієї допомоги,
затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій.
Розмір отриманої грошової допомоги не буде враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів
соціальної допомоги, та не буде включається до розрахунку
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
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Програма виплат допомоги внутрішньо
переміщеним особам, яка буде здійснюватимуться за кошти програм ООН. Хто може
отримати 2220 грн допомоги за цією програмою
Програма затверджена Кабінетом міністрів України 14
квітня 2022 року. За цією програмою допомогу у розмірі 2 220
грн можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які через
війну змушені були евакуюватися на безпечні території.
• Виплачуватимуться кошти впродовж 3 місяців з моменту її оформлення і максимальна сума становитиме - 6 660 грн.
• 2 220 грн виплачується на кожного члена сім’ї на банківський рахунок переселенця. Списки внутрішньо переміщених осіб для виплат цієї категорії допомоги формуватиме
Мінсоцполітики.
• Важливо, що допомога за програмами ООН надається
додатково до допомоги від держави (2000 гривень на особу
та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю). Тобто,
можна отримати за місяць допомоги 2000 грн на дорослого
від держави та 2 220 грн від ООН.
• На 2 200 грн можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, незалежно від того, чи зареєструвались попередньо як ВПО, а також постраждале населення на підконтрольних Україні територіях. Для отримання цих коштів
необхідно звернутися до органів соціального захисту населення територіальної громади.
• Програма лише активно починає діяти в Україні та допомогу можна отримати на сьогодні лише в окремих регіонах, а
саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях. За детальною
інформацією можна звернутися за телефоном:
0-800-307-711.
→

травень
→ Програма виплат переселенцям за
участі «Червоного Хреста»
26 квітня Кабінет міністрів затвердив нову програму виплат для вимушених переселенців за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні й Товариства Червоного Хреста України.
• Розмір допомоги за цією програмою складає 2500 грн
на особу за один місяць. Термін може бути збільшений за
наявності необхідного фінансування. При цьому, можуть переглядатись критерії надання допомоги з огляду на потреби
• Для отримання виплат не потрібно подавати жодних
заяв. Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.
• Допомога виплачується незалежно від отримання інших
видів допомоги.
• При формуванні списків для виплат переваги надаватимуться внутрішньо переміщеним особам окупованих територій.
• Розмір додаткової грошової допомоги, отриманої в рамках програми, не враховується під час обчислення сукупного
доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
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Програма виплати допомоги вразливим
категоріям біженців спільно з UNICEF. Хто
може отримати 2 200 грн згідно з цією програмою
Допомога по цій програмі надається за підтримки організації ЮНІСЕФ «Спільно». Розмір допомоги складає 2 200
грн щомісячно на кожного члена сім’ї, але не більше ніж на
п’ять осіб.
Така допомога виплачується батькам чи усиновителям на
кожну особу в cім’ї, якщо в сім’ї:
• 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;
• 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.
Щоб отримати допомогу потрібно подати заявку на сайті
ЮНІСЕФ.
Уточнити питання можна зателефонувавши на гарячу лінію 0 800 600 017

Інформація зібрана ТСН
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МОБІЛІЗАЦІЯ

5(140)/2022 р.

Альтернативна (невійськова)
служба для віруючих
під час воєнного стану

Примусова мобілізація для вірян та право віруючих
на альтернативну (невійськову) службу під час воєнного
стану
Ч. 2 ст. 17 Конституції України встановлює, що оборона
України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і
недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Стаття 65 Конституції України вказує, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.
Між тим, ч. 3 ст. 4 Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації» передбачає, що ніхто не може з мотивів
своїх релігійних переконань ухилятися від виконання конституційних обов’язків. Заміна виконання одного обов’язку
іншим з мотивів переконань допускається лише у випадках,
передбачених законодавством України.
ВАЖЛИВО:
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» не конкретизує випадків заміни виконання одного
обов’язку іншим з мотивів переконань.
В свою чергу ч. 4 ст. 35 Конституції України наголошує,
що у разі якщо виконання військового обов’язку суперечить
релігійним переконанням громадянина, виконання цього
обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою)
службою.
Вказане право також продубльовано у ч. 4 ст. 1 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу», зокрема громадяни України мають право на заміну виконання
військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України «Про
альтернативну (невійськову) службу».
Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової
військової служби і має на меті виконання обов’язку перед
суспільством. В умовах воєнного або надзвичайного стану
можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян
на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень.
Між тим, право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать
до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю
(ст. 3 Закону): 1) особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, 2) документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та 3) стосовно яких прийнято відповідні
рішення (ч. 1 ст. 4 Закону).
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Примітка:
Подання заяви про неможливість проходження військової
служби у зв’язку з релігійними переконаннями не може служити підставою для визнання дій ухиленням від призову за
мобілізацією (Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області виніс виправдувальний вирок у справі
№183/6316/14);
Зобов’язання у судовому порядку відповідного органу
розглянути письмову заяву призовника у направленні його
на альтернативну (невійськову) службу (Херсонський окружний адміністративний суд від 23 липня 2019 р. по справі №
540/1110/19)
А для вирішення питань проходження альтернативної
служби Кабінетом Міністрів України та місцевими державними адміністраціями можуть утворюватися відповідні допоміжні органи у справах альтернативної служби (ст. 7 Закону).
Окрім вищевказаної нормативної бази існують конкретизуючи нормативно – правові акти:
Положення про порядок проходження альтернативної
(невійськової) служби, затверджене Постановою Кабінету
Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066;
Перелік видів діяльності, якими можуть займатися громадяни, що проходять альтернативну (невійськову) службу,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від
31 грудня 2004 р. № 1795;
→

травень
→
Необхідно наголосити, що 21.04.2022 р. Верховною радою України затверджено Указ Президента України від 18
квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії
воєнного стану в Україні», яким на часткову зміну статті 1
Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022,
затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року №
2119-IX), строк дії воєнного стану в Україні продовжується з
05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в указі Президента України
про введення воєнного стану зазначаються вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина,
які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного
стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб
із зазначенням строку дії цих обмежень.
З урахуванням вказаного вище та враховуючи той факт,
що воєнний стан продовжено, то обмеження прав і свобод
людини і громадянина під час воєнного стану, які визначені п. 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» залишаються незмінними, а саме: «У зв’язку із введенням в
Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового
режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені
статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України,
а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних
інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні
для забезпечення можливості запровадження та здійснення
заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені
частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий
режим воєнного стану»».

5(140)/2022 р.
ВАЖЛИВО:
Отже, право вірян на свободу світогляду і віросповідання
(це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або
не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність), передбачене ч. 1 ст. 35 Конституції
України, вищевказаним Указом необмежене.
Тому де-юре віруючи, які в силу своїх релігійних (можливо з мотивів інших переконань) не можуть захищати державу зі зброєю у руках, мають право на альтернативну (невійськову) службу навіть під час воєнного стану!!!
Втім є ВЕЛИКА ПРАВОВА ПРОГАЛИНА, а саме у Законі
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» порядок
проходження альтернативної служби військовозобов’язаними в
особливий період законодавцем не встановлюється.
А стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» містить перелік випадків, коли
військовозобов’язані не підлягають призову на військову
службу під час мобілізації, однак жодного слова про альтернативну (невійськову) службу в ній не ведеться…
Актуальність цієї проблематики для України підтверджує і
практика Європейського Суду з прав людини: справи «Баятян
проти Вірменії» (Велика плата ЄСПЛ), «Бухаратян проти Вірменії», «Цатурян проти Вірменії», «Стефанов проти Болгарії», «Ерчєп проти Туреччини». Саме на підставі цих справ, в
умовах недосконалості чинного законодавства, українські суди
виносять рішення на користь конституційних прав віруючих
громадян України. На сьогодні ці спірні питання, які стають
предметом розгляду національних судів, можуть трактуватися
як порушення Європейської Конвенції з прав людини.
ВИСНОВОК:
Отже, підсумовуючи вищевказане вбачається, що Верховна Рада України повинна законодавчо врегулювати порядок
проходження альтернативної (невійськової) служби громадянами під час мобілізації в особливий період та воєнний час.
Адвокат Морозов Євгеній
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5(140)/2022 р.

ПРО перетин державного кордону України
ЧОЛОВІКАМИ у воєнний час (повний перелік)
Узагальнені зміни з переліком документів щодо перетинання державного кордону в умовах правового режиму
воєнного стану станом на травень 2022 року.
Державна прикордонна служба України повідомляє, що
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57
(далі - Правил).
З метою здійснення заходів правового режиму воєнного
стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої
статі віком від 18 до 60 років. Однак, така заборона не є абсолютною.
Так, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до
60 років можуть виїхати за кордон:
1. Визнані встановленим порядком непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або
військовий квиток з відміткою, витяг з наказу про звільнення з
військової служби та виключення зі списків особового складу);
2. Постійно проживають за кордоном (відмітка міграційної служби в паспортному документі «Постійне проживання
в «___»/печатка «Оформлено виїзд на постійне проживання»
або відмітка дипломатичної установи України в паспортному
документі «Постійне проживання «___»/«Прийнятий на консульський облік»);
3. Є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти
за кордоном (студентський квиток або студентська віза; перекладені та нотаріально завірені документи про зарахування/
навчання особи у закордонному вузі; військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією), довідка видана територіальним центром
комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон
для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за
кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти);
4. Які є уповноваженими представниками моніторингової
групи, створеної відповідно до наказу Мінсоцполітики, та слідують для моніторингу умов перебування дітей за межами України;
5. Є особами з інвалідністю (незалежно від групи) (за
наявності одного з таких документів, що підтверджують інвалідність: довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації
№ 157-1/о); посвідчення, яке підтверджує відповідний статус; пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам
з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та
причину інвалідності; довідки для отримання пільг особами
з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну
допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики);
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6. Для супроводу:
1) особи з інвалідністю I чи II групи - у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така особа
з інвалідністю, дружини /чоловіка, повнолітніх сина/ доньки,
їхдружини/ чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);
2) особи з інвалідністю I чи II групи або іншою особою, яка потребує постійного догляду, - у супроводі особи,
яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями
осіб (за наявності документів (посвідчення, довідки) про
отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, а у
разі супроводу особи з інвалідністю I чи II групи - додатково
документів, що підтверджують інвалідність);
3) особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною,
- у супроводі її опікуна (за наявності рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою), а у разі
коли опікуна такій особі не призначено, - у супроводі одного
з повнолітніх членів сім’ї (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);
4) особами з інвалідністю або іншими особами, які потребують постійного догляду, які проживають/перебувають
у закладах/установах різних форм власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги закладів догляду (крім
осіб з інвалідністю, зазначених в абзацах третьому - шостому
цього пункту), - у супроводі осіб, у тому числі працівників
закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду/ особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора
закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб
з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного
догляду, за межі України та документів, що підтверджують
інвалідність). При цьому осіб з інвалідністю або інших осіб,
які потребують постійного догляду, можуть супроводжувати
особи, у тому числі працівники закладу догляду, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, або працівники
закладу догляду, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої
розвідки, з розрахунку одна особа на 50 осіб з інвалідністю
та інших осіб, які потребують постійного догляду.
5) дітей з інвалідністю для виїзду за межі України
може здійснюватися матір’ю та / або батьком, опікуном,
піклувальником, одним або обома прийомними батьками,
батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід,
за наявності посвідчення, що підтверджує призначення
соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», в якому зазначено категорію «дитина з інвалідністю», або довідки про отримання
державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту
населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного
значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги),
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або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, або медичного висновку
про дитину з інвалідністю до 18 років, а також документів,
що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та / або батьком), або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном,
піклувальником, одним або обома прийомними батьками,
батьками-вихователями). Супровід дітей з інвалідністю для
виїзду за межі України також може здійснюватися бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом з урахуванням їх приналежності до переліку категорій осіб, які
звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності у
них відповідних підтвердних документів та документів, що
підтверджують родинні зв’язки.
Виїзд за межі України осіб для супроводу може здійснюватися не більше ніж один раз із часу введення на території
України надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування.
6) дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні
захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади,
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує
паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ,
здійснюється матір’ю та / або батьком, опікуном піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батькамивихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності
довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання,
онкологічні,онкогематологічні онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі
психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на
дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації
органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, виданої структурним підрозділом з питань
соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради,
до території територіальної громади якої входить територія
міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем
допомоги), або документа, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за
формою, що встановлені МОЗ, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу
матір’ю та / або батьком), або документів, що підтверджують
відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником,
одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями);
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7) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані
до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на
цілодобове перебування (далі – діти),– законного представника
або іншої уповноваженої ним особи та за наявності:
- паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/
документів,що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону;
- наказу директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, або особи, яка його заміщує, про виїзд дітей за
межі України;
- письмового погодження за підписом голови або заступника
обласної військової адміністрації (засвідченого печаткою) про
дозвіл на виїзд за межі України дітей, погодженого з Нацслужбою. Таке погодження може надаватися за допомогою електронних засобів зв’язку. У разі неможливості отримати таке погодження обласної військової (військово-цивільної) адміністрації
дозвіл на виїзд за межі України дітей за запитом директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, надає Нацсоцслужба, про що повідомляє Мінсоцполітики протягом одного
робочого дня з наданням відомостей про дітей, супроводжуючих осіб/особу, державу остаточного перебування;
- запрошення установ, організацій різних типів та форм
власності, які уповноважені державою остаточного перебування дітей або органами місцевого самоврядування такої держави на здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей з
інших країн. У запрошенні зазначається держава остаточного
перебування дітей, кількість та категорія дітей, умови їх перебування, відповідальна організація, яка буде супроводжувати
дітей протягом усього періоду їх перебування за межами України, гарантії щодо повернення дітей на територію України.
8) дітей, які не досягли 18-річного віку та не належать до
категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, але які зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, влаштовані до сімей патронатних вихователів, здійснюється - особи,
уповноваженої керівником відповідного закладу/працівником
закладу, який його заміщує або органом опіки та піклування чи
обласною військовою адміністрацією, у супроводі патронатного вихователя, який здійснює догляд за дітьми, за наявності:
- паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі
яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного
кордону;
- наказу директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, або особи, яка його заміщує;
- письмового погодження за підписом голови або заступника обласної військової адміністрації (засвідченого печаткою)
про дозвіл на виїзд за межі України дітей, погодженого Нацсоцслужбою. Таке погодження може надаватися за допомогою
електронних засобів зв’язку. У разі неможливості отримати
таке погодження обласної військової (військово-цивільної) адміністрації дозвіл на виїзд за межі України дітей за запитом
директора закладу/установи, де проживали/перебували діти,
надає Нацсоцслужба, про що повідомляє Мінсоцполітики протягом одного робочого дня з наданням відомостей про дітей, супроводжуючих осіб/особу, державу остаточного перебування;
13
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ПРО перетин державного кордону України
ЧОЛОВІКАМИ у воєнний час (продовження)
- рішення органу опіки та піклування про влаштування
дитини до сім’ї патронатного вихователя та письмового погодження за підписом голови або заступника обласної військової (військово-цивільної) адміністрації (засвідченого
печаткою) про дозвіл на виїзд за межі України такої сім’ї або
дітей, які влаштовані в сім’ю патронатного вихователя, із зазначенням держави їх остаточного перебування;
- запрошення установ, організацій різних типів та форм
власності, які уповноважені державою остаточного перебування дітей або органами місцевого самоврядування такої держави на здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей з
інших країн. У запрошенні зазначається держава остаточного
перебування дітей, кількість та категорія дітей, умови їх перебування, відповідальна організація, яка буде супроводжувати
дітей протягом усього періоду їх перебування за межами України, гарантії щодо повернення дітей на територію України.
7. Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх
брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених
одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки
та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди
другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України
або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про
особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону. При цьому в разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану рішення щодо
надання дозволу на виїзд за межі України особі чоловічої статі,
яка супроводжує дитину, яка не досягла 16-річного віку, приймається з урахуванням приналежності супроводжуючої особи
до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби
та мобілізації, за наявності у неї підтвердних документів.
8. Пункт 2-6 Правил передбачає можливість виїзду
за межі України інших зобов’язаних, які не віднесені до
вище перелічених категорій:
1) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час
за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;
2) визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії):
- висновок ВЛК;
- військово-обліковий документ з відповідною відміткою.
3) чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і
більше дітей віком до 18 років;
Підтверджуючі документи:
- свідоцтва про народження дітей (трьох і більше);
- свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох
і більше, або
- рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, або
- рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу
опіки та піклування про визначення місця проживання дітей
з батьком.
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- посвідчення батька багатодітної сім’ї.
4) чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
Підтверджуючі документи: 1) свідоцтво про народження дитини (дітей); 2) свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або рішення
суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою або рішення суду про оголошення матері померлою.
5) жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину
(дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених
частиною шостою статті 2 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу»:
Підтверджуючі документи: 1) свідоцтво про народження
дитини (дітей); 2) свідоцтво про шлюб; 3) довідка з військової
частини про проходження другим з подружжя військової служби.
6) працівники органів військового управління (органів
управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил
України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України,
Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби
України, Управління державної охорони України – документи
про службове відрядження або надання відпустки.
9. Виїзд осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресієюрф проти
України, на лікування за кордон здійснюється за наявності:
1) паспорта громадянина України для виїзду за кордон
або паспорта громадянина України (за їх відсутності - документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону);
2) висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон;
3) листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав
можуть прийняти на лікування за кордоном.
Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення- батьків, чоловіка або
дружини, дітей, у тому числі усиновлених (у значенні, наведеному у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

Адвокат Морозов
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АНОНС: читайте в наступному номері
◘ ЩО РОБИТИ ПРИ ЗМІНІ НАЗВИ ВУЛИЦІ?
(Змінилася назва вулиці: які документи доведеться переоформити?);

◘ БОРГИ ЗА КОМУНАЛКУ

(Оплата комуналки у воєнний час: що буде якщо не платити і як розбиратимуться з боргами після війни?);
◘ ПЕНСІЇ ТА ДОПОМОГА В ОКУПАЦІЇ
(Виплата пенсій та соціальних допомог особам в окупації: уряд уточнив підходи)

Нагадуємо читачам, що Ви можете надсилати свої запитання,
а також актуальні та цікаві, з правової точки зору, теми на електронну пошту редакції: porady_urista@ukr.net По можливості ми
будемо надавати відповіді та публікувати їх на сторінках газети.

·

·

·

ОБ’ЯВИ ІНФОРМАЦІЯ ОГОЛОШЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОСЛУГИ АДВОКАТА ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Адвокат Печенкін Ігор Віталійович (20 років юридичної практики).

Кримінальне, Цивільне, Господарське право, виконавче провадження, трудові спори.
Позитивна практика захисту в кримінальних провадженнях; оскарження дій
та/чи бездіяльності посадових осіб; виконання судових рішень; супроводження
господарської діяльності; юридичний супровід та вирішення комплексних,
в т. ч. кризових ситуацій у правовідносинах з партнерами; побудова та
супроводження ведення бізнесу; реєстрація юросіб, ГО, ЗМІ та політичних
партій; майнові спори; інша правова допомога та консультації.
Телефон для зв’язку (067) 850-86-36, електронна пошта: proky@ukr.net

Увага! Попередня консультація по телефону БЕЗКОШТОВНА!

Всеукраїнська громадська організація
«Правозахисна організація «СПІЛЬНА МЕТА»
ЗАХИЩАЄ ВАШІ ПРАВА В НАСТУПНИХ СФЕРАХ:
► ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ; ► ПРАВА НА ОСВІТУ; ► СВОБОДИ СЛОВА;
► ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ;

► ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНАХ;

► ПРАВА НА ЗАКОННЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

сайт: www.commongoal.org.ua
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Інформаційно-правовий портал «ПОРАДИ ЮРИСТА»
www.porady.org.ua

УВАГА!

ПЕРЕДПЛАТА - 2022
НА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВУ ГАЗЕТУ

Шановні читачі!
Якщо вам цікава газета Ви можете оформити передплату
у всіх поштових відділеннях України за Каталогом видань ДП «Преса».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС ГАЗЕТИ ВІЙНА В УКРАЇНІ
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