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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

В даний час, в умовах збройного конфлікту, 
проблема взаємодії особистості з державою, 
а також реалізації прав і свобод спільно з обов’яз-
ками громадян приймають виняткове значення. 
Першочергової уваги потребують відносини між 
державою та внутрішньо переміщеними особами, 
що виникли в 2014 році з початком війни на сході 
України, та набули більш загального значення 
24 лютого 2022 року з початком повномасштаб-
ного вторгнення на територію України Російської 
Федерації. Слід виділити актуальність теми дослі-
дження, оскільки визначення правового статусу 
внутрішньо переміщених осіб активно обговорю-
ється в науковому співтоваристві. 

 Питання забезпечення захисту прав пересе-
ленців мало велику кількість недоліків в період 
2014 року, при цьому правове закріплення ста-
тусу переселенців відображалося в чинних нор-
мах права і, відповідно, у врегульованих юри-
дичних взаєминах. Однак, практичної реалізації 
невистачало, відповідно з чим дану проблематику 
досліджували такі вчені як: В.О. Антонова, 
Е. Лібанова, Т. Семигіна, Н. Гусак, О. Більов-
ський, О. Балакірєва та ін. 

На сьогодні, залишається невирішеним 
питання реалізації гарантій вимушених пере-
селенців в України. Перш за все, це стосується 
доступу до безпечних умов життя, допомоги 
в матеріальному забезпеченні, працевлаштуванні, 
соціальній адаптації до нового місця проживання. 

Постановка завдання. Завданням даної науко-
вої роботи є перш за все аналіз вже здобутих нау-
кових пропозицій щодо врегулювання житлових 
потреб потребуючої категорії громадян. Здійс-
нити характеристику національної законодавчої 
сфери щодо врегулювання цього питання, та сха-
рактеризувати її відповідність до гарантій між-

народного права. Доцільно зробити тлумачення 
положень щодо регламентації правового статусу 
вимушених переселенців, здійснити відповідні 
підсумки.

Результати дослідження. Захист переселенців 
від соціальних ризиків може здійснюватися як 
у спеціальних формах, розрахованих виключно 
на них (наприклад, надання житлового примі-
щення з фонду житла, призначеного для їхнього 
тимчасового поселення), так і в рамках загальних 
організаційно-правових форм соціального захи-
сту. Варто звернути увагу на нормативне закрі-
плення прав та гарантій для внутрішньо перемі-
щених осіб. 

Основним законом України закріплено фун-
дамент щодо особливого статусу переселенців 
на території України, окрім того, в 2014 Верхов-
ною радою України був прийнятий Закон Укра-
їни «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» відповідно до якого правовий 
статус переселенців набував значення в функці-
онування різних сфер суспільства Перш за все, 
закріплюється право особи на захист від примусо-
вого переміщення на будь-якій території України, 
сприяння держави щодо надання особам кредитів 
чи іншої фінансової допомоги для забезпечення 
житлом [1]. Однак, на практичному рівні все 
є більш неврегульованим. Неочікуваний характер 
подій на території України зумов наявність вели-
кої кількості проблемних положень, що до цього 
часу є невирішеними. Перш за все, варто зазна-
чити, що дискримінація щодо внутрішньо пере-
міщених осіб є наявною навіть попри заборону її 
виявлення. Через прояв дискримінації у великої 
кількості переселенців виникає проблема щодо 
оренди житла, через невпевненість орендаря щодо 
оплати послуг. Крім того, дискримінація впли-



67Випуск 4 (45), 2022

ває на особу також в сфері працевлаштування на 
новому місці перебування, через недостатність 
документів для влаштування на нову роботу, чи за 
інших обставин, що не залежать від неї. Врегулю-
вання цієї проблеми є частковим. 

Відповідно до п. 4 ст. 7 Закон України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо перемі-
щених осіб» особа може отримувати допомогу по 
безробіттю, якщо останнє місце роботи було втра-
чене. Однак, кошти що отримує переселенець не 
можуть забезпечити реалізацію всіх його потреб, 
тому перед кожною особою постає завдання кон-
курувати з місцевим населенням. Через велику 
кількість переміщених осіб в західних областях 
України деякі ресурси стали обмеженими, так, 
наприклад, зросла потреба щодо місця в школах 
та дитячих садках, брак робочих місць, та інше. 
Через це, у місцевого населення виникає невдо-
волення своїм правовим становищем, через що 
дискримінація щодо ВПО збільшується [2,c. 15]. 
Варто зазначити і позитивний аспект, що супро-
воджується допомогою волонтерів щодо забезпе-
чення всім необхідним ВПО на перший час, вклю-
чаючи надання житла, харчування, медичної та 
психологічної допомоги. Волонтерська діяльність 
набагато полегшує становище, що виникає в дер-
жаві, однак, на нашу думку, держава як найш-
видше повинна сприяти врегулюванню даної про-
блематики та створити єдиний державний центр 
щодо допомоги ВПО за всіма керівними принци-
пами з питань внутрішньо переміщених осіб, які 
були ратифіковані Україною. 

На сьогодні, в юридичну термінологію входить 
нове поняття «шелтер», що тлумачиться як приту-
лок, тобто, місце, де тимчасово проживають особи, 
які тимчасово постраждали від війни. В більшості 
випадків, наявність шелтерів це діяльність волон-
терів, які надають допомогу людям на всій тери-
торії країни. 

Важливим є зазначити, що сфера волонтер-
ської діяльності відбувається на рівні державного 
рівня. На сьогодні в Україні діє волонтерська 
Р2Р-платформа «СпівДія», вона була ініційо-
вана Координаційним штабом з гуманітарних та 
соціальних питань Офісу Президента України. 
На офіційному сайті СпівДії можна як надати 
допомогу так і отримати, позитивним є те, що 
допомога надається на різних рівнях, тому вона 
має комплексний характер. На сайті СпівДії –  
https://spivdiia.org.ua/ [3], можна отримати всю 
необхідну інформацію щодо отримання допомоги 
чи її надання. Допомога здійснюється також щодо 
підприємців права яких були порушені, СпівДія 
може надати стартовий капітал чи допомогу щодо 
реабілітації бізнесу. Важливим є наявність пси-
хологічної допомоги особам, які її потребують, це 
може відбуватися як індивідуальна чи, групова 
консультація. Функціональні можливості цієї 

платформи дозволяють обмінюватися знаннями 
та досвідом в інтерактивному режимі, проводити 
первинну підготовку волонтерів з використанням 
електронних ресурсів, збирання аналітики та все-
бічну оцінку учасників, що є позитивним. 

До речі, повертаючись до питання гарантій 
забезпечення житлом ВПО виникають деякі про-
блемні питання, чіткої організаційної системи 
щодо розміщення ВПО в безпечних житлових при-
міщеннях не було, через що, на сьогодні велика 
кількість переселенців перебуває в державних 
помешканнях, що не призначені для прожи-
вання. В перші місяці війни потребуючу катего-
рію громадян приймали в школах, студентських 
гуртожитках, коледжах, університетах, через що 
на початку вересня ВПО стикнулися з проблемою 
пошуку нового житла, через потребу студентів та 
школярів навчатися офлайн у закладах освіти. 
Щодо цієї ситуації дала коментар Віце-прем’єр 
Ірина Верещук, та наголосила на «неможливості 
примусового виселення даної категорії осіб з при-
міщень якщо для них не буде надано альтернатив-
ного місця проживання» [4]. На нашу думку, ця 
подія цілком порушує права ВПО, відповідно до 
частини 8 статті 11 Закону України “Про забез-
печення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб”, місцеві державні адміністрації в межах 
своїх повноважень забезпечують надання у тим-
часове користування внутрішньо переміщеним 
особам житлового приміщення або соціального 
житла, придатного для проживання» [1]. Отже, 
кожна особа має право на отримання тимчасо-
вого житла, хоча б до закінчення військових дій, 
а виселення, є прямим порушенням цього права. 
Як альтернатива також можливо виділення чи 
придбання земельних ділянок в сільській місце-
вості [7; 8] для ВПО за кошти приватних спонсо-
рів, державних чи муніципальних організацій.

На сьогодні, проблема подальшого розміщення 
осіб чи надання житла знаходиться на контролі 
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій України. Обов’язок впрова-
дження політики щодо ВПО та створення дієвого 
механізму щодо захисту їх прав і свободи здійс-
нює Департамент соціально-гуманітарної полі-
тики та внутрішньо переміщених осіб який керує 
процесами надання гуманітарної вимоги в рам-
ках укладених меморандумів з міжнародними 
організаціями. Офіційний сайт Міністерства 
соціальної політики України надає відповідну 
статистику щодо осіб які чекають на отримання 
грошової допомоги, на 05.10.2022 року 2941 
184 осіб включено до списків міжнародних орга-
нізацій [5]. Наразі, ми говоримо про єДопомогу, 
що здійснюється на трьох основних рівнях: дер-
жавному, міжнародному та волонтерському. Дер-
жавні органи в свою чергу здійснюють верифіка-
цію даних особи, що подала заяву, та приймають 
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рішення щодо надання гуманітарної допомоги. 
Позитивним є існування Єдиного державного 
реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, що 
фактично виокремлює статус ВПО та закріплює за 
нею право отримати допомогу. 

Розглянемо ще один масштабний проєкт щодо 
допомоги ВПО. З метою запобігання даної про-
блеми на сьогодні Міністерством розвитку громад 
та територій України було запроваджено про-
єкт «Прихисток», що діє на державному рівні та 
здійснює свою діяльність на волонтерських заса-
дах. Дана платформа передбачає спільне прожи-
вання в будинку з його власником, чи без нього 
на будь-який термін. Порядок надання такої 
можливості під впливом інтеграційних процесів 
є доволі легким, потребуючій категорії грома-
дян варто здійснити пошук на державному сайті  
https://prykhystok.gov.ua/ [6] та зв’язатися з осо-
бою, що надає притулок.

Висновки. Отже, маємо невтішний висновок 
щодо діяльності державних органів в сфері забез-
печення прав ВПО на даний період. Перш за все, 
проблемні аспекти реалізації пов’язані з стрім-
кою появою воєнних дій на території України, 
що супроводжувалася практичною неможливістю 
допомоги особам в перші місяці війни. З часом 
ситуація набула значних змін, та на сьогодні 
в повному обсязі функціонує система єПідтримка 
з надання гуманітарної допомоги потребуючій 
категорії населення. Позитивним аспектом, на 
нашу думку, є діяльність волонтерський плат-
форм, що забезпечують житлом більшість пересе-
ленців на сьогодні. В Україні існує низка волонтер-
ських організацій, діяльність яких є ефективною, 
та забезпечує простий спосіб надання допомоги, 
що є інтерактивним та модернізованим. Допомога 
в більшості випадків здійснюється через онлайн 
ресурси, що прискорює процес їх надання та отри-
мання. Інститут допомоги ВПО на сьогодні є роз-
винутим в порівняні з 2014 роком, однак, все ще 
потребує корегування в питанні організаційних 
заходів забезпечення житлом. 

Література
1. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014 р.  
№ 1706-VII : станом на 3 серп. 2022 р. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text 
(дата звернення: 20.10.2022).

2. Лібанова Е. Вимушені переселенці: вчора, сьо-
годні, завтра. Український географічний журнал. 
2014. №. 3. С. 13–18.

3. СпівДія. З’єднуємо потреби країни з можливос-
тями допомоги. URL: https://spivdiia.org.ua/ (дата 
звернення: 16.10.2022).

4. Не можна виселяти ВПО із закладів освіти без 
надання альтернативного прихистку | Міністерство з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України. URL: https://minre.gov.ua/news/ne-mozhna-
vyselyaty-vpo-iz-zakladiv-osvity-bez-nadannya-
alternatyvnogo pryhystku?fbclid=IwAR1051c37IFwh

MhBtBUo6RH8d5aL8GewIRJnumDjlJ2sZ9tZgs2d3b
-hB68 (дата звернення: 21.10.2022).

5. Міністерство соцiальної політики України. 
Міністерство соцiальної політики України. URL: 
https://www.msp.gov.ua/news/22252.html (дата звер-
нення: 21.10.2022).

6. Прихисток – прихисти своїх. Прихисток – при-
хисти своїх. URL: https://prykhystok.gov.ua/find (дата 
звернення: 17.10.2022).

7. Тимченко Л. М., Сєдих Ю.О. Правова природа та 
особливості договору купівлі-продажу земельних діля-
нок. Молодий вчений № 11(99), 2021. С. 323–326.URL: 
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/ 
view/2570 (дата звернення: 21.10.2022).

8. Krystyna Rezvorovych World experience of the land 
sale market reform: a temporal legal measure. Philosophy, 
economics and law review. Volume 1, 2021. P. 76–85. URL:  
h t t p s : / / p h e l r . d d u v s . i n . u a / w p - c o n t e n t /
u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 2 / 1 r / P h e r l % 2 0
Review_2_1-22.12.2021-6-76-85.pdf (дата звернення: 
21.10.2022). 

Анотація

Вербицька К. В., Карпенко Р. В. Забезпечення 
потреб вимушених переселенців на території України : 
актуальні питання. – Стаття. 

В умовах воєного стану на території України вини-
кла низка проблем щодо врегулювання питань в сфері 
забезпечення внутрішньо переміщених осіб загальними 
потребами для життя. Це викликає значний науковий 
інтерес до аналізу житлової політики України із забез-
печення житлом внутрішньо переміщених осіб, причин, 
які гальмують реалізацію нормативно-правових припи-
сів у цій сфері, а також до вироблення науково обґрун-
тованих пропозицій, спрямованих на поліпшення 
житлового становища цієї категорії громадян України. 
Дослідження проблеми нормативно-правового забезпе-
чення житлової політики України та механізму її реа-
лізації присвячені праці таких науковців, як О.Є. Авра-
мов, О.В. Білоцький, М.К. Галянтич, С.В. Клименко, 
О.В. Коваль, О.О. Коляда, В.Є. Львов, О.М. Непомня-
щий, М.В. Скаржинський, Т.М. Тилик, Т.Р. Федосєєва 
та ін. Але проблеми реалізації житлових прав вимуше-
них переселенців майже не розглядалися. Здебільшого 
вони проводилися в площині складання певних звітів 
Державної служби статистики, Міністерства соціальної 
політики, громадських і благодійних організацій, які 
включено в орбіту цієї проблеми. 

Актуальність теми дослідження визначається тен-
денцією до вимушеного переселення осіб з територій на 
який відбуваються бойові дії. 

Величезні катаклізми соціального економічного, 
політичного характеру, які торкнулися мільйонів осіб. 
Сотні тисяч українців вимушені покинути домівки та 
переселятися в безпечні для життя місця чи в Україні, 
чи за її межами.

Дана наукова стаття містить загальну характеристику 
сучасних способів вирішення проблеми щодо допомоги 
ВПО, надання грошової допомоги, забезпечення житло-
вих потреб, створення відповідних гуманітарних цен-
трів, що надають допомогу даній категорії осіб. 

У статті аналізується правове забезпечення жит-
лових прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
Зазначається, що нормативні приписи та встановлені 
ними гарантії на практиці не реалізуються. Велике 
значення у забезпеченні внутрішньо переміщених осіб 
житлом в Україні мають інститути громадянського 
суспільства, як громадські, так і благодійні організа-
ції, волонтери.
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У статті висвітлені проблеми дискримінації ВПО, 
що супроводжуються проблемою працевлашту-
вання, пристосування в новому місці проживання. 
Зайнятість цієї категорії людей часто залежить 
від допомоги держави та волонтерських центрів. 
Наукова стаття містить характеристику основних 
нормативно правових актів якими регулюються 
питання статусу ВПО та способів їх захисту від зов-
нішніх факторів.

Ключові слова: внутрішньо переміщена особа, ста-
тус ВПО, житло, гарантії, воєний стан, переселенець, 
вимушене переміщення, тимчасове житло, допомога, 
внутрішньо переміщена сім’я, соціальна робота, нор-
мативно-правова база, захист конституційних прав, 
соціальна адаптація, соціальна інтеграція, правове 
забезпечення, житлові права, вимушені переселенці, 
інститути громадянського суспільства.

Summary

Verbytska K. V., Karpenko R. V. Ensuring the needs 
of forced migrants on the territory of Ukraine: current 
issues. – Article.

In the conditions of martial law on the territory of 
Ukraine, a number of problems arose regarding the 
settlement of issues in the field of providing internally 
displaced persons with general necessities for life

 This arouses considerable scientific interest in the 
analysis of Ukraine’s housing policy to provide housing 
for internally displaced persons, the reasons that inhibit 
the implementation of regulations in this area, as well as 
in the development of scientifically based proposals aimed 
at improving the housing situation of this category of 
citizens of Ukraine. The study of the problem of regulatory 
and legal support of the housing policy of Ukraine and 
the mechanism of its implementation is devoted to the 
work of such scientists as O.E. Avramov, O.V. Bilotskyi,  
M.K. Galyantych,  S.V. Klymenko, O.V. Koval, O.O. Kolyada, 
V.E. Lviv, O.M. Nepomniachy, M.V. Skarzhynskyi,  
T.M. Tilyk, T.R. Fedoseeva and others.

But the problems of realizing the housing rights of 
forced migrants were almost not considered. For the most 
part, they were conducted in the area of compiling certain 
reports of the State Statistics Service, the Ministry of 
Social Policy, public and charitable organizations, which 
are included in the orbit of this problem.

The relevance of the research topic is determined by 
the tendency to forced resettlement of people from the 
territories where hostilities are taking place.

Huge social, economic and political cataclysms that 
affected millions of people. Hundreds of thousands of 
Ukrainians are forced to leave their homes and move to 
safer places, either in Ukraine or abroad. 

This scientific article contains a general description of 
modern methods of solving the problem of helping IDPs, 
providing monetary assistance, providing housing needs, 
creating appropriate humanitarian centers that provide 
assistance to this category of people.

The article analyzes the legal provision of housing 
rights of internally displaced persons in Ukraine. It is 
noted that the regulations and the guarantees established 
by them are not implemented in practice. Institutions of 
civil society, both public and charitable organizations, 
and volunteers are of great importance in providing 
internally displaced persons with housing in Ukraine.

The article highlights the problems of discrimination 
of IDPs, which are accompanied by the problem of 
employment, adjustment in a new place of residence. The 
employment of this category of people often depends on 
the help of the state and volunteer centers. The scientific 
article contains a description of the main regulatory legal 
acts that regulate the status of IDPs and methods of their 
protection from external factors.

Key words: internally displaced person, IDP status, 
housing, guarantees, martial law, displaced person, 
forced displacement, temporary housing, assistance, 
internally displaced family, social work, legal framework, 
protection of constitutional rights, social adaptation, 
social integration, legal support, housing rights, forced 
migrants, institutions of civil society.




