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вИПлАТА ПенСіЙ ТА СОціАльнИХ 
ДОПОмОг ОСОбАм в ОкуПАції: 

уРяД уТОЧнИв ПіДХОДИ
2. У разі, коли отримувачами державної соціальної допо-

моги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалід-
ністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю пропущено строк 
переогляду допомоги, виплата таких видів допомоги  НЕ зу-
пиняється на період введення воєнного стану та одного міся-
ця після його припинення чи скасування.

3. У разі неможливості (у тому числі технічної) достав-
ки АТ «Укрпошта» пенсій, грошової допомоги, невиплачені 
суми пенсій, грошової допомоги включаються до виплати у 
наступних виплатних періодах.

4. Нарахування та виплата грошових допомог, пільг та 
житлових субсидій на період дії воєнного стану на території 
адміністративно-територіальних одиниць, де органи соці-
ального захисту населення не мають можливості забезпечи-
ти підготовку виплатних документів та проведення фінансу-
вання, здійснюється АТ “ Ощадбанк” шляхом перерахування 
коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в бан-
ку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення гро-
шових переказів через міжнародну платіжну систему “MY 
TRANSFER”.

Зарахування коштів на банківські рахунки здійснюється 
за умови збігу інформації про банківський рахунок, відкри-
тий на ім’я особи, прізвища, імені, по батькові (за наявнос-
ті), РНОКПП (ідентифікаційного коду - за наявності) та від-
сутності у банку даних про смерть особи, набрання законної 
сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім 
або оголошення померлим.

5. Фінансування виплат грошових допомог, пільг та жит-
лових субсидій проводиться Міністерством соціальної полі-
тики на підставі наявних в базах даних державного підпри-
ємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства 
соціальної політики” даних щодо одержувачів грошових до-
помог, пільг та житлових субсидій.

                                           
Юридичний порадник для ВПО

Уряд урегулював виплату пенсії та соціальних допо-
мог особам на тимчасово окупованих територіях.

Так, постановою Кабміну від 16.04.2022 № 457 передба-
чено, що для осіб, які проживають у населених пунктах, які 
перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 
нарахування і виплата всіх належних виплат (пенсій, соці-
альних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжується в 
повному обсязі з урахуванням декількох особливостей.

1. На період введення воєнного стану та одного місяця піс-
ля його припинення чи скасування продовжується строк ви-
плати і виплачуються за повний місяць без звернення особи:

• державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;
• допомога на дітей одиноким матерям;
• допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи пі-

клування;
• допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ура-

ження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рід-
кісні орфанні захворювання, 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, по-
требує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалід-
ність;

• щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з 
особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного роз-
ладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

• тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухи-
ляються від сплати аліментів, не мають можливості утриму-
вати дитину або місце проживання їх невідоме;

• тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату;

• пільги, які було призначено раніше.
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 НОВИНИ                                   

Грошову допомогу продовжать виплачувати тим, хто проживає 
у зоні бойових дій, і тим, чиє житло було зруйноване внаслі-
док війни, повідомила міністр соціальної політики. В Україні із 
травня скасовують виплати для частини внутрішніх переселен-
ців. Про це  повідомила Міністр соціальної політики Марина 
Лазебна. За словами Лазебної, грошову допомогу продовжать 
виплачувати тим, хто проживає в зоні бойових дій, і тим, чиє 
житло було зруйноване внаслідок війни. «Дуже багато людей, 
які два місяці перебували у наших безпечних регіонах, повер-
таються додому, повертаються до роботи, за що ми їм вдячні. 
Таким людям виплати припинятимуться з травня», – сказала 
міністр. Раніше повідомлялося, що у ОП готують програму по-
вернення переселенців із-за кордону. За даними ООН, Україну 
з початку війни залишили 6,5 млн осіб, але останнім часом фік-
сується значне зростання громадян, які повертаються в країну. 
При цьому ще 8 млн людей стали внутрішніми переселенцями.

За результатами опитування (26 квітня) групи «Рейтинг» — 39% 
досі не повернулися до роботи. Про це повідомив заступник 
голови податкового комітету Ярослав Железняк. А за результа-
тами опитування наприкінці березня 21% респондентів зазна-
чили: «втратив роботу і не працюю». За даними опитування (на 
початку квітня) Ліги ділових клубів України, серед власників 
та CEO підприємств, через війну без роботи в секторі МСБ за-
лишилися 1,2 млн українців. За результатами опитування (про-
веденого у лютому-квітні) ЄБА 74% компаній планують змі-
ни щодо персоналу. Серед топ заходів: скорочення персоналу 
(13%), зменшення зарплат (11%) та звільнення працівників (2%).

Влітку український пенсіонерам перерахують виплати. У кого 
зміниться розмір пенсії та коли це станеться? В Україні до кінця 
2022 року ще двічі підвищать мінімальну пенсію у зв’язку зі 
зростанням прожиткового мінімуму. Також зросте сума макси-
мальної пенсії. Один із перерахунків відбудеться у липні. Вліт-
ку сума мінімальної пенсії в Україні підвищиться до 2 тисяч 27 
гривень, тобто стане більшою на 93 гривні. Максимальна пен-
сія зросте до 20 тисяч 270 гривень. Окрім цього, збільшаться 
також суми виплат пенсійних надбавок, розмір яких залежить 
від прожиткового мінімуму. Після липневого перерахунку 
українців очікуватиме ще одне підвищення мінімальної пенсії у 
2022 році. За розрахунками Мінсоцполітики, у кінці календар-
ного року середня пенсія буде на 15% більша, ніж фактичний 
прожитковий мінімум, а саме становитиме 4,5 тисячі гривень. 
Наступне підвищення мінімальної пенсії очікується у грудні. 
Мінімальний розмір виплати становитиме 2093 грн. Сумарно 
за рік мінімальна пенсія зросте на 159 грн. Деякі категорії пен-
сіонерів отримують підвищену пенсію вже з січня 2022 року.

У Верховній Раді планують скерувати додаткові кошти на 
реалізацію державної програми. Багато підприємців, осо-
бливо вимушених переселенців з Маріуполя, ще не отрима-
ли грошей в рамках державної програми «єПідтримка». Як 
повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму 
Telegram-каналі, виплати не надійшли навіть деяким укра-
їнцям, які подавали заявку наприкінці березня. «Це правда, 
грошей на програму не вистачило», – зауважив він. Водно-
час у Верховній Раді планують найближчим часом внести 
зміни до бюджету. Законопроєкт №7413, серед іншого, пе-
редбачає скерування додаткових 5,8 млрд грн на програму 
«єПідтримка». «Усі, хто подав заявку 26-31 березня, повинні 
нарешті отримати обіцяні виплати», – наголосив Железняк.

Від початку війни в Україні зареєстровано 154 тис безробіт-
них українців. Про це заявив заступник Міністра економіки з 
питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і циф-
ровізації Ігор Дядюра. “Від початку воєнних дій статус зареє-
строваного безробітного отримало 154 тисяч українців. Не всі 
реєструються в службі безробіття. Станом на 27 травня, кіль-
кість офіційно зареєстрованих безробітних у нас 308 тисяч 
осіб”, – заявив Дядюра. За його словами, цей показник є мень-
шим на 19%, ніж у цю ж дату минулого року (під час пандемії 
коронавірусу). Заступник міністра зазначив, що призвані до 
ЗСУ вже отримують контракти і не враховуються безробітни-
ми. Також зростає тенденція та значне збільшення безробіття 
внаслідок захоплення окупантом територій і підприємств, їх 
руйнувань, інших процесів. “Багато людей які втратили роботу, 
не стають на облік на наступний день. Багато людей шукають 
роботу самі і цей процес досить інерційний”, – додав Дядюра.

кОлИ укРАїнці ОТРИмАЮТь 
ФінАнСувАння з «ЄПіДТРИмкИ»

39% укРАїнців не ПОвеРнулИСя 
ДО РОбОТИ ЧеРез віЙну

кОму в укРАїні ПеРеРАХуЮТь і ПіДвИЩАТь 
ПенСії вліТку

віД ПОЧАТку вОЄннИХ ДіЙ в укРАїні 
зАРеЄСТРОвАнО 154 ТИС. безРОбіТнИХ

Голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Да-
нило Гетьманцев заявив, що Верховна Рада разом із НБУ під-
готувала законопроект, яким хочуть звільнити військових від 
сплати боргів із споживчого кредитування під час дії військо-
вого стану та шість місяців після його закінчення. «Ми пропо-
нуємо, щоб військовослужбовець, який захищає нашу країну, 
звертався з відповідною заявою до банку, колектора та іншої 
особи, яка володіє його боргом по споживчому кредитуванню. 
Цей борг не підлягає стягненню протягом усього періоду во-
єнного часу та шість місяців після цього. Щодо членів сім’ї – 
також забороняється вживати будь-яких заходів щодо стягнен-
ня заборгованості із споживчого кредитування» – пояснив він. 
Гетьманцев уточнив, що військові зможуть попередити про 
неможливість оплати боргів за кредитами так, як це передба-
чено кредитними договорами. В іншому випадку це можуть 
зробити за дорученням члени сім’ї або уповноважені особи.

звільнення віЙСькОвИХ 
віД СПлАТИ бОРгів: як це ПРАцЮвАТИме

ДеякИм ПеРеСеленцям 
СкАСуЮТь вИПлАТИ
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ОПлАТА «кОмунАлкИ» у вОЄннИЙ ЧАС: 
ЩО буДе якЩО не ПлАТИТИ 

і як РОзбИРАТИмуТьСя з бОРгАмИ ПіСля віЙнИ?

Окрім того, споживачів електроенергії в Україні зобов’язали попереджати постачальників про неможливість сплатити кому-
нальні послуги у воєнний час. Якщо заборгованість накопичуватиметься, і споживач не повідомить про це, його відключать 
від електромережі. 
Так, НКРЕКУ прийняла постанову, яка зобов’язує постачальників провести роз’яснювальну роботу серед споживачів щодо 
можливості оплати електроенергії онлайн та необхідності передачі показників лічильників, а громадян просять особисто 
попереджати про те, якщо у них немає можливості сплатити рахунки інакше через заборгованість їх почнуть відключати 
від світла.
Щоб уникнути неприємних інцидентів, споживачів електроенергії в Україні просять у разі неможливості здійснення опла-
ти, що виникла у зв’язку з дією в Україні військового стану, повідомляти про це постачальника та, з метою попередження 
негайного відключення, після закінчення 30 днів з дня припинення дії військового стану ініціювати укладення графіку по-
гашення заборгованості.

Починаючи з перших днів повномасштабної війни в 
Україні відмінили нарахування споживачам штрафів та 
пені за несплату комуналки. Однак що буде з боргами за 
газ, воду, тепло та інші послуги після скасування воєнно-
го стану українцям так і не пояснили. 

Які варіанти вирішення цієї проблеми обговорюють у 
владі та чи можна громадянам сподіватися на прощення ко-
мунальних боргів?

БОРГИ ЗА КОМУНАЛКУ 
ЗРОСТАЮТь
Перший крок до вирішення про-

блеми післявоєнних боргів за ЖКП 
вже зробили у Харкові. Місцевий 
мер Ігор Терехов дозволив мешкан-
цям міста не платити за комунальні 
послуг, які надаються державними 
підприємствами, а також списав 
всі борги, нараховані з 24 лю-
того.

Однак в решті регіонів 
України проблема зростан-
ня комунальної заборгова-
ності залишається. Найгірше 
за КП платять у областях, де 
тривають бойові дії, та що-
йно звільнених від окупації 
містах. Там рівень оплати ко-
ливається в межах 30-65%, а за-
боргованості за найдорожчі КП вже сягнули 
кількасот мільйонів гривень з розрахунку на од-
ного постачальника.

Та рано чи пізно з усіма цими боргами доведеться розби-
ратися. Війна закінчиться а українці залишаться сам-на-сам 
із величезними платіжками. Тож потрібно вже зараз задума-
тися про механізм вирішення комунальної проблеми.

ВАРІАНТИ ВИРІшЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Як зазначив, голова української Спілки споживачів ком-

послуг Олег Попенко, деякі борги після війни самі по собі 
суттєво зменшаться. Адже зараз комуналку нараховують 
автоматично, не беручи до уваги те, що будинок споживача 
може бути вже зруйнований. Після війни, коли дані про зруй-
новане чи пошкоджене житло проаналізують та співставлять 
із рахунками за комуналку, деяким українцям борги просто 
анулюють.

Що ж стосується решти споживачів, то у владних колах 
наразі розглядають кілька варіантів вирі-

шення проблеми. Одним з них є 
фінансова допомога місцевим 
органам влади у регіонах, що 
найбільше постраждали від 
війни. З отриманих коштів 
вони зможуть покрити хоча 

б частину витрат на забезпе-
чення населення комунальними 

послугами під час війни.

Серед інших варіантів розгля-
дається підвищення енергоефективності 

комунальних підприємств, щоб спо-
живачі могли розрахуватися з бор-
гами за рахунок різниці у затратах 
ресурсів, а також списання боргів 
комунальних підприємств перед 
державою.

 gsminfo
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збільШенО РОзміР ДОПОмОгИ нА ДіТеЙ: 
нАзвАнО СумИ

У 2022 році відбулося збільшення п’яти державних допомог на дітей.
Як повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, цього року збільшили:
– допомогу на дітей, які мають тяжкі захворювання (з 1934 грн до 4200 грн (на дітей до 6 років) та до 5236 грн (на дітей 

від 6 до 18 років));
– надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А (до 4200 грн (на дітей до 6 років) та до 5236 грн (на дітей від 

6 до 18 років));
– рівень забезпечення прожиткового мінімуму при призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям для працездатних 

осіб (з 868,35 грн до 1116,45 грн);
– максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можли-

вості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме (для дітей віком до 6 років – до 2100 грн, для дітей віком від 6 
до 18 років – до 2618 грн);

– розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях (з 1700 до 2100 грн).

бАжАЮЧі взяТИ ДИТИну нА вИХОвАння у Сім’Ю 
змОжуТь ПОДАТИ неОбХіДні ДОкуменТИ ОнлАЙн

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна 
повідомила, що Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики 
рішення, яке спрощує для бажаючих взяти дитину на вихо-
вання у сім’ю подання документів та отримання первинної 
консультації завдяки цифровізації. Рішення було напрацьо-
ване за ініціативи Дар’ї Герасимчук, радниці–уповноваженої 
президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

Отримати первинну консультацію щодо усиновлення від-
тепер можна буде як під час особистого прийому, так і онлайн. 
За результатами консультації людина зможе або впевнитись 
у своєму бажанні та спроможності бути усиновлювачем, або 
обрати іншу форму сімейного виховання - опіку, прийомну 
сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, сім’ю патронатного 
вихователя, або зробити висновок щодо передчасності свого 
рішення, що убезпечить дитину від травматизації внаслідок 
скасування усиновлення.

Також відповідно до рішення Уряду бажаючі взяти на 
виховання дитину у сім’ю зможуть подати заяву не лише в 
паперовій формі, але і в електронній через особистий кабі-
нет на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, 
прикріпивши до неї необхідні документи, згенеровані з різ-
них баз даних, державних реєстрів та інформаційних систем.

Довідка про проходження курсу підготовки з питань ви-
ховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, буде одночасно надаватися як людині, так і відпо-
відній службі у справах дітей, отже її туди не потрібно буде 
«доносити» самостійно.

Коментує Марина Лазебна: «Це – важливий крок до роз-
витку та популяризації усиновлення в нашій країні. І я вдячна 
Дар’ї Герасимчук за ініціативу в цьому питанні. Цифровіза-
ція зробить бюрократичні процеси простішими та швидши-
ми для людини. Можливість частину процесу здійснити 
онлайн важливо в умовах воєнного стану, адже це допомагає 
не наражати людей зайвий раз на небезпеку під час відвіду-
вання установ та очікування в чергах. Можливість отримати 
первинну консультацію онлайн сприятиме прийняттю відпо-
відального рішення про усиновлення, коли людина матиме 
змогу подумати та зважити наслідки і свої ресурси.

Сьогодні маємо близько 17 тисяч дітей, які можуть бути 
усиновлені, і лише трохи більше тисячі кандидатів в уси-
новлювачі. Внаслідок широкомасштабної війни росії проти 
України кількість таких дітей може зрости. Тому популяри-
зація та роз’яснювальна робота щодо усиновлення важливі. 
Усиновити або взяти дитину у сім’ю має перетворитись з ін-
дивідуального подвига на суспільну норму. І ми розуміємо, 
що для таких змін нам необхідні будуть наступні кроки. Це:

• Комплексна система надання соціальних послуг та соціаль-
них допомог для підтримки родин з дітьми, попередження потра-
пляння в складні життєві обставини або швидкого виходу з них.

• Впровадження системи опікунських центрів, які надава-
тимуть підтримку та супровід родинам, які взяли дитину на 
виховання. І не лише прийомним сім’ям, дитячим будинкам сі-
мейного типу, опікунам і піклувальникам, але і усиновлювачам.

• Ратифікація Гаазької конвенції про захист дітей та співп-
рацю з питань міжнародного усиновлення.

• Впровадження системи спеціалізованих ювенальних судів, 
які займатимуться вирішенням справ про усиновлення, а також 
інших судових справ за участю неповнолітніх у співпраці зі 
службами у справах дітей та іншими соціальними службами».
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АТ «Банк Кредит Дніпро»
АТ «БАНК «УКРАЇНСьКИЙ КАПІТАЛ»
АТ КБ «Глобус Банк»
АТ «СХІДНО-УКРАЇНСьКИЙ БАНК «ГРАНТ»
АТ «Ідея Банк»
АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
АТ «АКБ «КОНКОРД»
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛь БАНК»
АТ «КРЕДОБАНК»
АТ «КРИСТАЛБАНК»
АТ АКБ «Львів»
АТ «МЕTАБАНК»
АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
АТ «МОТОР-БАНК»
АТ «МТБ БАНК»
АТ «ОТП Банк»
АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
АТ «ПОЛІКОМБАНК»
АТ «Полтава-банк»
АТ «Райффайзен Банк»
АТ «РВС БАНК»
АТ «СКАЙ БАНК»
АТ «ТАСКОМБАНК»
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
АТ «УкрСиббанк»

Пресслужба ПФУ

В Україні військові пенсіонери зможуть обирати банк для 
отримання пенсійних виплат. Раніше вони могли одержувати 
пенсії виключно через державний «Ощадбанк».

Це передбачено законопроєктом № 7337, який 22 травня 
парламент ухвалив у першому читанні. Він вносить зміни у 
статтю 52, яка визначає порядок виплати пенсій, закону “Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб”.

На документ ще чекає друге читання. У разі його ухвалення 
військові пенсіонери та особи, котрі також мають право на пен-
сію відповідно до цього закону, самостійно обиратимуть фінус-
танову, через яку будуть здійснюватися пенсійні виплати.

У переліку - 46 банків:
АТ «Ощадбанк»
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
АТ «Укрексімбанк»
АТ АБ «Укргазбанк»
АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
АТ «КБ «АКОРДБАНК»
АТ «А-БАНК»
АТ «АЛьФА-БАНК»
АТ «Банк Альянс»
АТ «БАНК ВОСТОК»
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНь»
АТ «ПРАВЕКС БАНК»
АТ «ПроКредит Банк»
АТ «ПЕРшИЙ УКРАЇНСьКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
АТ «АКБ «РАДАБАНК»
АТ «Універсал Банк»
АТ «Юнекс Банк»
АТ «БАНК СІЧ»

збільШенО ПеРелік бАнків 
Для вИПлАТ гРОШеЙ віЙСькОвИм ПенСіОнеРАм

кАбмін зАТвеРДИв ДОСТуПну ціну нА гАз 
Для зАбезПеЧення гРОмАДян гАРяЧОЮ вОДОЮ

Кабінет Міністрів затвердив розроблену Міністерством енергетики постанову «Про затвердження Положення про покла-
дення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу».

Відповідно до затвердженого документу, з 1 червня до 31 липня 2022 року «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трей-
динг» реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопоста-
чання за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб. метрів.

До ціни додається тарифна послуги транспортування та коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на 
добу.



3,4,6(141)/2022 р.червень

8

 ТЕМА НОМЕРА мОбілізАція в укРАїні:
ЧИ мОжуТь віДПРАвИТИ нА ПеРеДОву 

без ПіДгОТОвкИ і Амуніції
Від початку загальної мо-

білізації, яка розпочалась з моменту повномасштабного 
вторгнення в Україну російських військ, неодноразово 
виникали скандали щодо вручення повісток, проходжен-
ня комісій, відправлення на передову без підготовки чи 
спорядження і тд.

Отже, які пра-
ва та обов’язки 
має ТрО, кого мо-
жуть відправити 
на передову, і як 
потрапити до вій-
ська роз’яснили 
адвокат юри-
дичної компанії 
«Міллер» Андрій 
Новак, заступ-
ниця Міністра 
оборони Ганна 
Маляр та Міно-
борони.

ЧИ мОжУТь неПіДгОТОВленИх бійціВ 
ВіДПРАВИТИ нА ПеРеДОВУ?
Якщо чоловік має бойовий досвід чи служив в армії, його 

можуть направляти до військових частин.
Однак непідготовлені військовозобов’язані спочатку про-

ходять через навчальні центри. 
В умовах війни підготовка рядового та сержантського 

складу у таких центрах проводиться за скороченими термі-
нами – від 7 до 20 діб, пояснює Ганна Маляр.

«Були такі ситуації, коли два тижні дали постріляти з ав-
томата, і на цьому підготовка закінчилась. Це погано. Але 
регламентом не передбачено вимог, як має проводитись під-
готовка. 

По-хорошому, більшість резервістів тероборони, які 
укладали контракт, уже з минулого року мали підготовку. 
Люди приходили у військові частини, проходили навчання. 
Відповідно, після оголошення воєнного стану вони повинні 
були зібратися в місці дислокації», – пояснює Андрій Новак.

Проблема «непідготовлених» бійців більше стосуєть-
ся  добровольчих формувань територіальних громад, каже 
юрист.

ЩО РОбИТИ, якЩО ВАС ДійСнО ВіДПРАВИлИ 
ВОЮВАТИ беЗ нАВИЧОк ТА ПіДгОТОВкИ?

Зателефонуйте на гарячі лінії:
    0-800-500-410
    0-800-500-442
    044-454-44-99

Назвіть прізвище, ім’я, 
по-батькові та номер вій-
ськової частини, у яку вас 
направили.

Також можна зверну-
тися зі скаргою до началь-
ника своєї військової час-
тини. Якщо командир не 
вживатиме заходів, можна 
звернутися до військової 
адміністрації та Геншта-
бу.

«Чисто теоретично, 
якщо скаргу розглянуть, 
має бути перевірка, але 
такого ще не траплялося. 
Зазвичай бійці проходять 
певну підготовку», – каже 
правник.

Якщо людина вважає, 
що вона не підготовлена, але її готували від 7 до 20 днів, то 
бійця законно можуть відправити на фронт.

ЧИ мОжУТь ВіДПРАВИТИ нА фРОнТ 
беЗ АмУніції?
«Військовослужбовців мають укомплектовувати, але не 

встановлено, що їх мають екіпірувати по повній програмі, із 
рукавицями, касками тощо.

Як зараз показує практика, всіх мобілізованих забезпечу-
ють формою і зброєю, а вже на передовій, залежно від цілей 
їхньої роботи, видають необхідну амуніцію», – пояснює Ан-
дрій Новак.

Багато потреб військовослужбовців забезпечують волон-
тери.

Нагадаємо, теробороні також дозволено використовувати 
в бою свою мисливську зброю.

Якщо підрозділ не забезпечив жодного спорядження, по-
трібно спілкуватися з командирами й начальниками військо-
вих частин. 

Також варто звертатися на гарячі лінії Міністерства обо-
рони або у військову адміністрацію вашої області. 

→
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→
ЧИ мОжУТь мОбіліЗУВАТИ, 
якЩО ВИ В ТеРОбОРОні?
Щоб відповісти на це запитання, необхідно зрозуміти, що 

таке тероборона, каже Андрій Новак.
До складу ТрО входять: 
- Сили територіальної оборони Збройних Сил України – 

комплектуються військовими за контрактом;
- добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) 

– комплектуються на добровільній основі цивільними людьми.
«Якщо ми говоримо про людину, яка мобілізуєть-

ся в ЗСУ за власним бажанням – то це не доброволець, а 
військовозобов’язаний, який просто прийшов без виклику і 
повістки. Його фінансове і соціальне забезпечення державою 
відбувається згідно із законом. 

Коли йдеться про добровольців – мається на увазі добро-
вольчі формування територіальної громади. Це цивільні, які 
не отримують зарплату від ЗСУ і не звільняються від мобілі-
зації», – пояснює юрист.

Для того, щоб цивільний міг вступити до територіаль-
ної оборони, він має підписати контракт добровольця. Цей 
контракт відрізняється від контракту резервіста ТрО.

Термін дії контракту резервіста ТрО складає 3 роки, а уго-
да добровольця може бути розірвана у будь-який момент в 
односторонньому порядку.

Члени добровольчих формувань ТрО НЕ звільняються від 
призову, зокрема під час мобілізації.

Так само до складу добровольчих формувань територі-
альних громад не можуть бути зараховані бійці, які вже про-
ходять військову службу або перебувають у резерві.

ЧОмУ ТеРОбОРОнУ ВіДПРАВляЮТь 
нА ПеРеДОВУ?
Добровольчі формування територіальних громад повніс-

тю або частково можуть залучатися до виконання завдань 
територіальної оборони поза межами визна-
ченої зони територіальної оборони.

Також з травня Верховна Рада дозволи-
ла територіальній обороні виконувати за-
вдання в районах ведення бойових дій.

Утім, за словами Андрія Новака, ця 
можливість була і раніше.

«У кожному регіоні є добровольчі фор-
мування територіальної громади. Від по-
чатку планувалось так, що тероборона 
працюватиме по своїй адміністративній 
одиниці. Однак не було виключено, що 
Сили ТрО будуть відправляти в інші регі-
они для ведення бойових дій за потребою 
в укомплектуванні Збройних Сил», – пояс-
нює юрист.

Під час воєнного стану добровольчі 
формування територіальних громад пере-
ходять в оперативне підпорядкування ко-
мандирів відповідних військових частин 
Сил територіальної оборони Збройних Сил.

ЧИ ВТРАТИТь мОбіліЗОВАнИй 
РОбОТУ і ЗАРПлАТУ?
Мобілізованим працівникам та військовослужбовцям га-

рантується збереження робочого місця, посади і середньої 
заробітної плати.

Для цього працівник повинен надати документи, які під-
тверджують мобілізацію.

Це може бути:
- військовий квиток з відміткою про призов;
- довідка про призов з військкомату, або з військової частини;
- витяг з наказу, або довідка про внесення до списків вій-

ськової частини (резервістам);
- копія контракту або посвідчення (добровольцям ТрО).
«Законно звільнити людину не можна, а звільнення «по-

чорному» в такий час буде легко оскаржуватися в судовому 
порядку з виплатою середньої зарплати по простою й усіма 
наслідками», – пояснює Андрій Новак.

Ці документи може надіслати мобілізований або його 
члени сім’ї навіть онлайн, додає юрист.

Також роботодавець може самостійно подати запит до 
ТЦКСП, в якому мобілізований працівник стоїть на обліку.

Важливо, що ці гарантії стосуються тільки офіційно пра-
цевлаштованих громадян.

як ПОТРАПИТИ ДО ВійСькА?
Потрібно прийти до Центру комплектації та соціальної 

підтримки.
Візьміть з собою документи: 
- паспорт та податковий номер; 
- за наявності військовий квиток або довідку; приписне 

посвідчення.
Після прибуття у ТЦКСП військовозобов’язаний прохо-

дитиме військову-лікарську комісію, яка визначить, чи при-
датний він до служби.

                                                               Українська правда
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земельні ПИТАння в умОвАХ вОЄннОгО ЧАСу: 
які зАкОнОДАвЧі змінИ віДбулИСь в укРАїні?

набув чинності Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо створення умов 
для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнно-
го стану» № 2145-IX. З цього моменту, регулювання зе-
мельних відносин на час воєнного стану набуло певних 
особливостей.

СПРОЩене УклАДення ДОгОВОРіВ ОРенДИ 
ЗемельнИх ДілянОк

Відтепер передача в оренду земельної ділянки сільсько-
господарського призначення на строк до одного року здій-
снюється на таких умовах:

1. Передача в оренду земельної ділянки здійснюється без 
проведення земельних торгів. При цьому, формування зе-
мельної ділянки здійснюється без внесення відомостей про 
таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру 
та присвоєння їй кадастрового номера, а лише на підставі 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель.

2. Договір оренди земельної ділянки укладається лише в 
електронній формі та засвідчується кваліфікованими елек-
тронними підписами орендаря і орендодавця.

3. Право оренди земельної ділянки не підлягає держав-
ній реєстрації. Однак договір оренди землі, а також зміни 
до нього, угода про розірвання такого договору підлягають 
державній реєстрації. Державну реєстрацію здійснює район-
на військова адміністрація, яка вносить відомості до спеці-
альної Книги реєстрації землеволодінь і землекористувань 
(в паперовій та електронній формах). Така Книга має бути 
передана до Держгеокадастру протягом 1 місяця з дня скасу-
вання воєнного стану.

Держреєстрація договору оренди земельної ділянки здій-
снюється за заявою орендодавця, яка складається в електро-
нній формі, до якої додаються примірник зазначеного дого-
вору, а також засвідчені орендодавцем копії документів, що 
посвідчують право на земельну ділянку. Заява з доданими 
документами надсилається електронною поштою.

4. З дня державної реєстрації договору оренди виникає 
право оренди земельної ділянки. При цьому, примірник дого-
вору протягом 3-х робочих днів орендодавець має надіслати 
електронною поштою до Держгеокадастру або його терито-
ріального органу.

5. Розмір орендної плати не може перевищувати 8% нор-
мативної грошової оцінки земельної ділянки. До цього роз-
мір плати не міг перевищувати 12%.

6. Договір оренди землі не може бути поновлений, укла-
дений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на 
який його укладено. Проте, якщо строк дії договору закін-
чився до збирання врожаю, посіяного орендарем на земель-
ній ділянці, орендар має право на збирання такого врожаю з 
компенсацією ним орендодавцю збитків, спричинених тим-
часовим зайняттям земельної ділянки, у розмірі орендної 
плати за період з дня закінчення строку дії договору оренди 
до дня закінчення збирання врожаю.

7. Орендар земельної ділянки не має права на компенса-
цію власних витрат на поліпшення земельної ділянки; пере-
дачу земельної ділянки в суборенду; встановлення земель-
ного сервітуту; будівництво на земельній ділянці об’єктів 
нерухомого майна; закладення на земельній ділянці багато-
річних насаджень; переважне право на купівлю орендованої 
земельної ділянки у разі її продажу; використання для влас-
них потреб наявних на земельній ділянці загальнопошире-
них корисних копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також 
інших корисних властивостей землі; зміну цільового призна-
чення земельної ділянки.

Важливо зазначити, що земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення державної, комунальної власності 
можуть надаватися в оренду лише для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

ОСОблИВОСТі Для РАніШе УклАДенИх ДО-
гОВОРіВ

1) Поновлення укладеного договору
Якщо до набрання чинності Законом № 2145-IX сплив 

строк укладеного договору оренди, суборенди, емфітевзису, 
суперфіцію чи земельного сервітуту щодо земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, то такий договір вважа-
ється автоматично поновленим на один рік без внесення ві-
домостей про поновлення договору до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.

Слід зауважити, що це положення стосується:
• земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної, комунальної власності;
• невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок;
• земельних ділянок, що залишилися у колективній влас-

ності і були передані в оренду органами місцевого самовряду-
вання; а також

• земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
приватної власності.

2) Передання права оренди
Орендарі та суборендарі земельних ділянок сільськогос-

подарського призначення усіх форм власності можуть переда-
вати на строк до одного року належне їм право оренди (су-
боренди) іншій особі для використання земельної ділянки за 
цільовим призначенням.

Така передача здійснюється без згоди власника земельної 
ділянки на підставі письмового договору про передачу права 
землекористування між орендарем (суборендарем) та особою, 
якій передається право користування земельною ділянкою. 
Договір про це укладається в електронній формі та підлягає 
державній реєстрації, що здійснюється районною військовою 
адміністрацією. Протягом 5 днів після цього особа, що здій-
снила передачу права оренди (суборенди) повинна письмово 
повідомити про це орендодавця (у разі передачі права субо-
ренди - орендаря). Перехід права оренди, суборенди земельної 
ділянки за договором про передачу права землекористування 
не підлягає державній реєстрації. →
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ДОДАТкОвА віДПуСТкА 
ПіД ЧАС Дії вОЄннОгО СТАну

Чи можна працівнику, в якого щорічна основна відпустка складає 24 календарні дні, надати додаткову відпустку за осо-
бливий характер праці тривалістю 7 календарних днів (період роботи дозволяє) під час воєнного стану?

Так, додаткові відпустки під час дії воєнного стану надаються без обмежень.
Відповідно до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії во-

єнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.
Таким чином, зазначена норма не обмежує права працівника на одержання щорічних додаткових та інших відпусток, 

передбачених законодавством.
В той же час, у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток 

(крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), 
якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Управління Держпраці у Полтавській області

Примітка: такі ділянки перебувають у власності або ко-
ристуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або 
юридичних осіб.

- земельні ділянки, визначені обласними військовими 
адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предме-
тами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Для того, аби особа мала можливість скористатись пере-
вагами оподаткування, запровадженими цим Законом, слід 
подати уточнюючі податкові декларації із земельного по-
датку та орендної плати за 2022 рік.

Висновкі. 
Прийняті Верховною Радою України закони № 2145-

IX та № 2120-IX створюють низку переваг та спрощених 
процедур у землекористуванні на час воєнного стану. Це і 
податкові пільги, і спрощені процедури для передання зе-
мельної ділянки в оренду та суборенду, зменшена ставка 
плати за новоукладеними договорами оренди, а також меха-
нізм автоматичного поновлення раніше укладеного догово-
ру оренди тощо. Безумовно, ці законодавчі зміни спрямова-
ні на мінімізацію загрози для продуктової безпеки держави, 
а тому є позитивними та необхідними в умовах сьогодення.

Вікторія Ганжело, 
юристка ЮФ «Правовий Альянс»

→ ЗАбОРОнені ОПеРАції ВіДнОСнО Земель-
нИх ДілянОк

По-перше, на період воєнного стану забороняється без-
оплатна передача земель державної, комунальної власності 
у приватну власність, надання дозволів на розроблення до-
кументації із землеустрою з метою такої безоплатної пере-
дачі, розроблення такої документації.

По-друге, земельні торги щодо прав оренди, емфітевзи-
су, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення державної, комунальної власності не 
проводяться. Водночас, земельні торги, які були оголошені 
і не завершені, вважаються скасованими.

ОСОблИВОСТі ОПОДАТкУВАння Землі
17 березня 2022 року набув чинності Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та ін-
ших законодавчих актів України щодо дії норм на період 
дії воєнного стану» № 2120-IX. Цим Законом було внесено 
певні зміни щодо оподаткування землі (пп. 69.14 п. 69 під-
розд. 10 розд. ХХ ПКУ).

На період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 
року, наступного за роком, у якому 
припинено або скасовано воєн-
ний стан, не нараховується та 
не сплачується плата за землю 
(земельний податок та 
орендна плата за зе-
мельні ділянки дер-
жавної та комуналь-
ної власності) за:

- земельні ділян-
ки, що розташовані 
на територіях, на яких 
ведуться (велися) бойові дії,

- земельні ділянки, що роз-
ташовані на територіях, тимчасово 
окупованих збройними формуван-
нями РФ.
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ДекОмунізАція в укРАїні:
ЧИ ПОТРібнО змінЮвАТИ міСце РеЄСТРАції 

ПРИ зміні нАзвИ вулИці?

В Україні, у зв’язку з військовою агресією російської 
федерації, розпочалася чергова хвиля декомунізації. 

Зміна назв вулиць та населених пунктів відбувається на 
виконання Закону України «Про засудження комуністично-
го та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 
від 09.04.2015 р. Відповідно до Закону України «Про місце-
ве самоврядування» виконавчі органи  міських, сільських 
і селищних рад ухвалюють рішення про перейменування 
вулиць, провулків, проспектів, площ, парків та скверів. За 
підтримки громадськості тих чи інших населених пунктів 
вулиці, названі іменами діячів сусідньої держави-агресора, 
отримують нові назви, в тому числі і імена Героїв України. 

Отож, містян турбують питання, чи потрібно вносити змі-
ни в ті чи інші документи. 

Комментує заступниця начальника відділу комуніка-
цій та правопросвітництва Регіонального центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві 
Олена Іванович.

 

ЧИ ПОТРІБНО ЗМІНЮВАТИ МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ?
Чинне законодавство не передбачає обов’язку вносити 

подібні відомості, оскільки зміна назви вулиці не є зміною 
реєстрації місця проживання. Перереєстрацію місця про-
живання особи можна здійснити під час заміни паспорта чи 
зміни прізвища, тобто коли виникає безпосередня потреба.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день, реєстрація чи 
зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійсню-
ється відповідно до Закону України «Про свободу пересуван-
ня та вільний вибір місця проживання в Україні» та Порядку 
декларування та реєстрації місця проживання (перебування), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
7.02.2022 року.

У разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, 
перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, про-
вулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністратив-
но-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-тери-
торіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться 
зміни до реєстру територіальної громади, із збереженням по-
передніх даних, із подальшим внесенням цієї інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру в установлено-
му Кабінетом Міністрів України порядку. Зазначені відомос-
ті за бажанням особи вносяться до відповідних документів, 
що містять відомості про місце проживання/перебування.

ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО ВНОСИТИ ЗМІНИ ДО ДОКУМЕН-
ТІВ НА НЕРУХОМІСТь?

Документи, що засвідчують право власності на нерухо-
мість, залишаються чинними у випадку зміни назви вулиці, 
на якій вони розташовані.

У випадку перейменування вулиці, на якій розміщена не-
рухомість, українським законодавством не передбачена не-
обхідність внесення змін до документа про право власності 
на нерухоме майно, зокрема свідоцтва про право власності, 
свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, 
дарування тощо.

В той же час, у разі потреби, власник майна, стосовно 
якого відбулися зміни, має право звернутися до органу дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме майно із заявою про вне-
сення змін.

Які потреби маються на увазі? Наприклад, необхідність 
купівлі-продажу чи дарування нерухомості.

Отож, якщо власник захоче продати, подарувати або пе-
редати у спадок свою нерухомість. У такому випадку в доку-
ментах, які будуть оформлюватися на нового власника, вже 
буде вказана нова назва. 

ЧИ ПОТРІБНО ЗМІНЮВАТИ ВІДОМОСТІ ПРО МІС-
ЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ?

Зміна відомостей про місцезнаходження юридичної осо-
би та фізичної особи підприємця підлягає державній реє-
страції відповідно до  Закону України «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань».

Перейменування вулиці місцезнаходження юридичної 
особи  є зміною місцезнаходження юридичної особи, що пе-
редбачає необхідність внесення відповідних змін в установчі 
документи, змін до відомостей про фізичну особу-підприєм-
ця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб, повідомлення банківських установ і 
контрагентів про зміну реквізитів у діючих договорах, виго-
товлення нової печатки, бланків тощо.

В той же час, Закон не встановлює граничних термінів 
для проведення зміни відомостей щодо місцезнаходження, 
таким чином, суб’єкт господарювання сам може вирішувати, 
коли необхідно провести реєстрацію змін. 

Відповідно до   Закону України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань» адміністративний збір не справляється 
за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до 
установчих документів благодійних організацій та юридич-
них осіб, пов’язаних із прийняттям Закону України «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки».
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Виїзд за кордон в умовах воєнного стану у багатьох 
українців викликає чимало запитань.

На найбільш часто запитувані відповідає Юридичний по-
радник для ВПО.

1. ЧИ мОжнА ВИїхАТИ ЗА межі УкРАїнИ беЗ 
ЗАкОРДОннОгО ПАСПОРТА?

Згідно з чинними Правилами перетинання державного 
кордону громадянами України виїзд за кордон дозволяється 
за наявності одного із таких документів:

   - паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
   - дипломатичного паспорта;
   - службового паспорта;
   - посвідчення особи моряка;
    посвідчення члена екіпажу.
Разом із тим виїхати за межі країни українці також мо-

жуть і за внутрішніми паспортами. Таку можливість після 
тимчасової заборони прикордонники поновили 18 квітня, 
враховуючи, що в умовах воєнного стану громадяни України 
не можуть швидко і вчасно оформити закордонний паспорт.

2. СкількИ гРОШей ДОЗВОляєТьСя ВЗяТИ іЗ 
СОбОЮ?

Якщо кошти зберігаються на банківських рахунках, жодних 
підтверджень надавати під час виїзду за межі України не потріб-
но. Сума у цьому випадку ніяк не впливає. Натомість діють об-
меження щодо вивезення готівки та банківських металів.

Так, на одну людину вільно (без декларування) дозволяється 
переміщувати готівку та банківські метали в сумі, що НЕ пе-
ревищує в еквіваленті 10 000 євро. Сюди входить гривня, іно-
земна валюта (долари, євро, фунти тощо), банківське золото, 
срібло тощо. Якщо коштів чи банківських металів із собою буде 
більше ніж на 10 000 євро, необхідно подбати про їх письмове 
декларування під час проходження митного контролю.

Підкреслимо, що декларування не передбачає сплати по-
датків, проте вимагає надання документів, що підтверджу-
ють законність походження коштів та металів, а саме:

- зняття готівки з власних рахунків у банках (фінансових 
установах);

- здійснення валютно-обмінної операції з готівкою, якщо 
така мала місце;

- придбання банківських металів.
Важливий нюанс: довідка про зняття коштів з рахунку 

дійсна не довше як 90 днів.
Звертаємо також увагу, що підтвердження вимагається лише 

на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро. У будь-
якому випадку «забувати» про декларування не варто. Якщо 
митники виявлять, що людина перевозить без декларування 
готівку та банківські метали на суму більшу 10 000 євро, вони 
вимагатимуть від неї сплати штрафу у розмірі 1700 грн, а також 
можуть скласти протокол та вилучити незадекларовані кошти.

3. ЧИ ПОТРібнО ОфОРмлЮВАТИ Для ВИїЗДУ 
СТРАхОВИй ПОліС нА АВТОмОбіль?

За великим рахунком усе залежить від того, в яку країну 
планується виїзд. Так, міжнародний страховий сертифікат 
(зелена карта) з 28 квітня є обов’язковим під час перетину 
кордону з Польщею. У свою чергу прямуючи з України до 
Молдови такий поліс необхідно буде оформити протягом 24 
годин після в’їзду на молдовську територію. У будь-якому 
випадку перед поїздкою варто ознайомитися з діючими пра-
вилами тієї країни, до якої планується виїзд.

4. ЧИ ДійСнО, ЩО ЧОлОВікАм, які ПОСТійнО 
ПРОжИВАЮТь ЗА кОРДОнОм, ДОЗВОлИлИ ВИїЗД?

Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону 
громадянами України не вносилася, проте Державна прикордон-
на служба України дійсно дозволяє таким громадянам виїжджати 
за кордон, керуючись власними вказівками та рекомендаціями. 
Щоб скористатися такою можливістю, чоловікам призовного 
віку для отримання дозволу на виїзд необхідно буде показати:

- відмітку міграційної служби в паспортному документі 
«Постійне проживання в «___»/печатка «Оформлено виїзд на 
постійне проживання» АБО

 -  відмітку дипломатичної установи України в паспортно-
му документі «Постійне проживання «___»/«Прийнятий на 
консульський облік»).

Так саме послаблення зроблені прикордонниками і для здобу-
вачів фахової передвищої та вищої освіти, що навчаються за кордо-
ном за денною або дуальною формами здобуття освіти. Для отри-
мання дозволу на виїзд з України таким особам потрібно надати:

- студентський квиток або студентську візу;
- перекладені та нотаріально завірені документи про на-

вчання у закордонному вузі;
 - військово-облікові документи із записом щодо надання 

відстрочки від призову (призову за мобілізацією);
 - довідку, видану територіальним центром комплектуван-

ня та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобува-
чів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажис-
тів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за 
денною або дуальною формами здобуття освіти.

5. ПРАВИлА ПРИ ВИїЗДі ЗА кОРДОн ДИТИнИ?
Діти, яким виповнилося 16 років, можуть виїжджати за 

межі України за наявності будь-якого із документів, що по-
свідчують особу, зокрема ID-картки, закордонного паспорта. 
Разом із тим виїзд за кордон дітей, які НЕ досягли 16-річного 
віку, дозволяється в супроводі одного з батьків, баби, діда, 
повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, 
уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіре-
ною органом опіки та піклування за наявності:

-  паспорта громадянина України, АБО
- свідоцтва про народження дитини (за відсутності пас-

порта громадянина України), АБО
- документів, що містять відомості про особу.
Крім того, в умовах воєнного стану батькам, опікунам, пі-

клувальникам дозволяється вносити інформацію про дитину 
до свого закордонного паспорту. Також певні особливості є 
у випадках, коли дитина має інвалідність або тяжку хворобу, 
залишилися сиротою.

вИїзД зА кОРДОн в умОвАХ вОЄннОгО СТАну: 
віДПОвіДі нА АкТуАльні зАПИТАння
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як ПіД ЧАС віЙнИ ОТРИмАТИ невИПлАЧену ПенСіЮ ТА 
ДОПОмОгу нА ПОХОРОн: ПОРяДОк ДіЙ

Українцям роз’яснили, як отримати допомоги на по-
ховання та як забрати невиплачену пенсію померлих рід-
них під час воєнного стану.

Які документи для цього необхідні?

хто може отримати допомогу на похорон
Зокрема, отримати допомогу на організацію похорону мо-

жуть ті особи, які організували поховання пенсіонера. Люди 
одержують виплату у розмірі двомісячної пенсії померлого.

Якщо померла людина була військовим пенсіонером, тоді 
людині, яка провела поховання, виплачується допомога у 
розмірі тримісячної пенсії.

Важливо знати, якщо поховання здійснено коштом дер-
жави, то допомога не виплачується.

Для терміну, щоб звернутися за допомогою, немає обме-
жень. Щоб отримати виплати, потрібно звернутися до сер-
вісного центру Пенсійного фонду України.

які документи потрібно надати для отримання допомоги:
- документ, що засвідчує особу заявника;
- заява про виплату допомоги на поховання;
- витяг з Державного реєстру актів громадянського стану 

громадян про смерть для отримання допомоги на поховання 
або довідку про смерть пенсіонера.

Зазначимо, якщо померла застрахована людина, то необ-
хідно звернутися до її роботодавця або до найближчого від-
ділення Фонду соціального страхування України незалежно 
від місця реєстрації.

Для цього потрібні такі документи
- свідоцтво про смерть;
- заява про виплату допомоги на поховання.
Допомога надається в розмірі, що встановлюється прав-

лінням Фонду соціального страхування України.

як отримати пенсію у разі смерті людини
Якщо сталось так, що людині затримали виплату пенсії, 

але вона померла раніше, ніж отримала кошти, то гроші мо-
жуть отримати рідні померлої людини.

Для цього потрібно подати заяву через веб-портал ПФУ.
Що для цього потрібно:
- необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на порта-

лі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
- далі потрібно вибрати в розділі «Про пенсійне забезпе-

чення» пункт «Заява на виплату недоотриманої пенсії»;
- після цього заповнити заяву та додати сканкопії документів;
- в кінці перевірте внесені дані та підпишіть ключем та 

відправте на розгляд ПФУ.

РБК-Україна

ОФОРмлення ДОПОмОгИ Для вПО: мінцИФРИ 
віДПОвіДАЄ нА ПОШИРені ПИТАння

я подався на виплату для ВПО в Дії. коли отримаю кошти?
Після подачі заяви на оформлення допомоги для ВПО в Дії вона направляється до Управління соцзахисту населення на 

розгляд і призначення суми грошової допомоги відповідно до вашого статусу.
Після цього УСЗН передає цю інформацію до Міністерства соціальної політики, яке проводить виплати.
Строк зарахування коштів залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк. 

Чекайте повідомлення від банку про зарахування коштів на картку єПідтримки.
надіслали заяву в застосунку, але довідка не відображається в застосунку
Якщо ви відправили заяву на отримання статусу ВПО в застосунку Дія, то радимо очікувати на її опрацювання. Після чого 

довідка внутрішньо переміщеної особи відобразиться серед цифрових документів.
маю довідку ВПО в застосунку, проте з’являється статус «Вам відмовлено у допомозі ВПО»
Заява на отримання статусу ВПО обробляється автоматично. А заяву на отримання виплат перевіряє працівник соцзахис-

ту, який і ухвалює рішення про їх призначення або відмову. Якщо у вас відображається такий статус, радимо звернутися до 
УСЗН за місцем фактичного проживання та уточнити деталі щодо виплати.

Отримав статус ВПО та призначення грошової виплати, однак наразі переїхав до іншого міста. Що робити?
Відповідно до постанови КМУ (https://bit.ly/383GzDF) внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити про зміну 

місця проживання уповноваженому органу за новим місцем проживання протягом 10 днів. Це дасть змогу перевести виплату 
за новим місцем вашої реєстрації.

 По будь-яким запитанням щодо допомоги для внутрішньо переміщених осіб, можна звертатися на гарячу лінію за 
номером 0 800 331 834.
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всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПільнА меТА»

сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ ОПлАТА «кОмУнАлкИ» В УмОВАх ВійнИ 
    (Якщо ваш будинок зруйнували, або ви виїхали за кордон: чи треба платити за комуналку та як це зробити);
◘ ВИТРАТИ нА ОПлАТУ ПРАці ПРАціВнИкіВ фОП
    (Яка сума витрат на оплату праці працівників включається до складу витрат ФОП?);
◘ РОЗРАхУнОк СУбСИДій ТА Пільг нА ОПлАТУ кОмУнАльнИх ПОСлУг
   (В Україні змінили формулу розрахунку субсидії та пільг на оплату комунальних послуг)
            

ОБ’ЯВИ·ІНФОРМАЦІЯ·ОГОЛОШЕННЯ·ПОВІДОМЛЕННЯ 

    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!

ПОСЛУГИ АДВОКАТА ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

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

   Нагадуємо читачам, що Ви можете надсилати свої запитання, 
а також актуальні та цікаві, з правової точки зору, теми на елек-
тронну пошту редакції: porady_urista@ukr.net  По можливості ми 
будемо надавати відповіді та публікувати їх на сторінках газети.
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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  -  49801

УВАГА!
Телефонна лінія та електронна пошта для повідомлень 
щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту

ВІЙНА В УКРАЇНІ

Збройний конфлікт в Україні триває восьмий рік поспіль. З метою захисту інтересів України від дій країни-агресора Офі-
сом Генерального прокурора вживаються заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів правопорядку 
щодо виявлення та розслідування злочинних діянь, вчинених в умовах збройного конфлікту.

У разі наявності інформації про факти скоєння злочинів, пов’язаних із збройним конфліктом та агресією Російської Феде-
рації проти України, будь-яка особа може надати її до Офісу Генерального прокурора.

Приймання заяв і повідомлень здійснюється цілодобово: 

за телефоном (096) 755-02-40 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal);
або на електрону пошту: conflict2022.ua@gmail.com

При направленні інформації за допомогою електронної пошти необхідно зазначати свої ПІБ та засоби зв’язку.

У разі наявності аудіо-, відео- та фотоматеріалів просимо направити їх за допомогою мобільних додатків або на електро-
нну пошту. 

Анонімність та заходи безпеки у передбачених законодавством випадках гарантуються!
Звертаємо увагу, що вказані «телефони лінії» та електронна пошта функціонують виключно для повідомлень, що можуть 

свідчити про скоєння злочинів, пов’язаних із збройним конфліктом, або агресією РФ проти України.


