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Необхідність запровадження альтернативної 
системи призначення та контролю за соціальними 
виплатами та пенсією для ВПО після часткового 
скасування положень Постанови № 365

8 червня 2016 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 365 «Де які 
питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» 
(далі – Постанова № 365), яка затвердила нові порядки призначення та 
контролю за проведенням соціальних виплат та пенсії внутрішньо перемі-
щеним особам (далі – ВПО). Вона передбачає, що структурні підрозділи з 
питань соціального захисту населення здійснюють перевірки місця прожи-
вання ВПО і складають акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї 
ВПО. Тільки після такої перевірки комісії з питань призначення соціальних 
виплат можуть приймати рішення про виплату ВПО пенсії, соцвиплати, суб-
сидії і пільг. А можуть і відмовити – у разі якщо переселенця немає вдома.

Звернення на Гарячу лінію «Донбас СОС»1

КільКість запитів стосовно постанов № 365 та № 335

6 місяців 2018 р.

13 074   
запит

3 791  
запитів 

29.1%

Травень

3 134   
запит

1 231   
запитів 

39.3%

Червень

2 438   
запит

 921    
запитів 

37.8%

1  –  Дані отримано за аналізом звернень на Гарячу лінію в рамках проекту Міжнародної організації з міграції 
«Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від кон-
флікту населення в Україні» за підтримки Європейського Союзу.

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249110200
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249110200
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За шість місяців 2018 р. питання, пов’язані з проблемами доступу громадян до 
своїх пенсійних та соціальних виплат через дію Постанови № 365, займають 
провідні позиції.  Крім того, їх відсоток значно зріс у травні-квітні з прий няттям 
постанови Кабінету Міністрів України № 335 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365» – відтепер суми соціаль-
них виплат (та пенсії), які не виплачені за минулий період, мають виплачуватися 
на умовах окремого порядку. Однак такий порядок досі не затверджений. 

Постанова № 365 передбачає, що в разі припинення виплат за резуль-
татами перевірок, а потім їх поновлення, першу виплату після припинення 
особа отримує тільки через два місяці після рішення Комісії з питань призна-
чення (відновлення) соціальних виплат. У разі, коли соціальні виплати були 
взагалі припинені на підставі скасування довідки ВПО, повторне призначен-
ня можливе лише через шість місяців.

«Бабусі 80 років. У Волновасі оформила пенсію, потім лягла в лікарню. У цей час прийшла пере-
вірка і не застала її вдома. Жінці скасували виплати пенсії». 

«У родині ВПО особі з інвалідністю 1-ї групи (психічне захворювання) знову не виплачують пенсію. 
У травні і червні немає пенсії. 4 червня була комісія, їх перевірили, але досі немає пенсії. У травні 
писав заяву з проханням виплатити пенсію. Є письмова відповідь: Ваша заява розглянута, розби-
раємося з Вашою справою, якщо Вас не влаштовує – подавайте до суду. Відповіді є з Пенсійного 
фонду України (далі – ПФ) й Управління праці та соціального захисту населення (далі – УПСЗН). Що 
робити? Є плани на літо, а чи можна тепер відлучатися і взагалі кудись виїжджати? Готовий кинути 
все і приїхати до Києва для вирішення проблеми – до Президента, в посольство тощо. Чи варто 
приїжджати до Києва?»

«Чоловік – особа з інвалідністю 2-ї групи (цироз печінки). Переїхали з Оболонського в Солом’ян-
ський район міста Києва. Подзвонив соцпрацівник і сказав, що залишив повідомлення і виплати 

припинені. Повідомлення не було».

«Заблокували пенсію на півроку, тому що прикордонники в УПСЗН надіслали неповний розклад 
переїздів, у ньому не враховано повернення на підконтрольну територію».

«У травні була затримка пенсії на шість днів. Зараз її немає за 5 червня. ПФ повідомив, що випла-
та пенсії була призупинена, тому що перетинав блокпости. Написав заяву на відновлення виплат. 
Потім була перевірка від соцзабезпечення. Сьогодні в ПФ сказали, що отримаю пенсію лише за 
липень, а за червень ні». 

«Свекрусі призупинили виплату пенсії у травні. У ПФ показали список із 87 прізвищ – це люди, яким 
призупинили виплати, бо скасована довідка ВПО (внаслідок порушення строку у 60 днів і відсут-
ності вдома під час перевірки). Підпису та печатки немає. Це неправда – нічого не порушувала, 

перевірок не було. Що робити?»

СУДОВІ РІШЕННЯ ПРОТИ ПОСТАНОВИ № 365
Постанова № 365 є дискримінаційною та суперечить Конституції України 
та низці міжнародних договорів. Це яскраво доводить той факт, що при 
зверненні до суду переважна більшість справ за позовами ВПО є пози-
тивними (вимоги задоволено повністю або частково в частині поновлен-

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-8-chervnya-2016-r-365
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ня пенсії та визнано незаконними дії управління ПФ).  Постанова № 365 
обмежує право громадян на свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання, позбавляє права власності (пенсії) та засобів до існування, 
а також можливості відчути себе повноправними громадянами України. 
Детальна інформація щодо судової практики  в Додатку. 

4 липня 2018 р. набула чинності постанова Київського апеляційного 
адміні стративного суду в справі № 826/12123/16. Цією Постановою апеля-
ційна скарга Кабінету Міністрів України залишена без задоволення, а поста-
нова Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 червня 2017 р. – 
без змін. Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 
29 червня 2017 р.:

Це – одна із судових справ проти Постанови № 365, яка оскаржує окремі 
положення, однак не всю Постанову № 365. Нині у Верховному Суді відкри-
то провадження у справі № 826/13784/16 – про визнання протиправною 
та скасування Постанови № 365 повністю, де інтереси позивача пред-
ставляє громадська організація «Донбас СОС», та в Окружному адміні-
стративному суді міста Києва розглядається справа за № 826/12402/16 – 
про визнання нечинною постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 
2016 р. № 365.

РІШЕННЯ НАПОЛОВИНУ
Визнання нечинними окремих положень Постанови № 365 призвело до появи 
роз’яснення Міністерства соціальної політики України «Про виконання судо-
вого рішення», зокрема, відповідно до якого для призначення (відновлення) 
соціальних виплат ВПО на розгляд комісії для прийняття рішення щодо при-
значення (відновлення) соціальних виплат має подаватися акт обстеження ма-
теріально-побутових умов сім’ї, незважаючи на відсутність порядку та строків 
складання такого акта. Відповідно, УПСЗН мають складати акт обстеження 
побутових умов сім’ї навіть за відсутності єдиного порядку його складання. 

3

«Визнано нечинними пункти 7, 8, 9, 13  Порядку призначення (відновлення) соціаль них виплат вну-
трішньо переміщеним особам, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. 
№ 365.

Визнано нечинним повністю Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365.

Визнано нечинним абз. 10 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України “Про здійснення соціальних 
виплат внутрішньо переміщеним особам” від 5 листопада 2014 р. № 637. 

Постанова суду від 04 липня 2018 року набирає законної сили з дати її прийняття та може бути 
оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом трид-
цяти днів з дня складення повного судового рішення. Кабінетом Міністрів України було подано ка-

саційна скарга до Касаційного адміністративного суду (26.07.2018 року призначено склад суду)».  

https://www.msp.gov.ua/news/15636.html
https://www.msp.gov.ua/news/15636.html
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Тому на практиці виникають ситуації, коли акт складається як безпосередньо 
в управлінні, так і по фактичному місцю проживання людини. Деякі управлін-
ня досі називають «перевіркою» складання акта по фактичному місцю прожи-
вання людини і керуються тими нормами, які втратили чинність відповідно до 
рішення суду. 

Відсутність строків призвели до того, що на практиці перевірки, які раніше 
мали здійснюватися протягом 15 робочих днів із дня отримання заяви на при-
значення (відновлення) виплат, тепер можуть затягнутися на невизначений 
строк. Така невизначеність існуватиме доти, доки не будуть внесені зміни до 
Постанови № 365 або ж Кабінетом Міністрів України не буде прийнята нова 
система здійснення виплат для ВПО: у якій пенсії будуть відокремлені від до-
відки ВПО, призначення та контроль за соціальними виплатами відповідати-
ме законам і не буде дискримінаційним.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1.  Кабінету Міністрів України, Міністерству соціальної політики 
України  – нагальним є затвердити альтернативну систему 
призначення та контролю за соціальними виплатами та пенсією. 
Громадські організації, які опікуються правами ВПО, звернулися до 
Прем’єр-міністра України з вимогою при розробці нової процедури 
врахувати такі принципи:

   отримання пенсії не повинно залежати від наявності чи відсутності 
довідки про взяття на облік ВПО;

   перевірки місця проживання ВПО мають бути скасовані. Для 
встановлення особи – отримувача виплат достатньо ідентифікації в 
банківській установі не частіше одного разу на рік;

  відновлені пенсії та соціальні виплати мають призначатися одразу 
після звернення ВПО, а заборгованість повинна бути виплачена у 
загальному порядку;

   відмова від реєстрації як ВПО не повинна тягнути за собою 
скасування пенсії чи соціальних виплат, не пов’язаних із внутрішнім 
переміщенням;

   ВПО повинні мати можливість обирати банківську установу для 
відкриття рахунку та отримання соціальних виплат і пенсії.

2.  Кабінету Міністрів України, Міністерству соціальної політики України – 
змінити підхід до здійснення виплат ВПО шляхом розділення порядків 
виплат соціальних видів допомоги та пенсії, а також утриматися від 
затвердження дискримінаційного, такого, що суперечить законодавству, 
порядку виплати недоотриманої допомоги за минулий період.

http://www.donbasssos.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80/
http://www.donbasssos.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80/
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СУДОВА ПРАКТИКА – ПОСТАНОВА № 365 
У червні 2016 р. Кабінет Міністрів України Постановою № 365 «Деякі питання 
здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» затвердив 
нові, невизначені чинним законодавством умови для реалізації внутрішньо 
переміщеними особами права на соціальне та/або пенсійне забезпечення, 
які правозахисники визнали дискримінаційними.

Позиція Уряду Позиція правозахисників

Прийнята у межах компетенції, встанов-
леної Конституцією України та Законом 
України «Про Кабінет Міністрів України».

Основи соціального захисту, форми і види 
пенсійного забезпечення НЕ віднесені до 
компетенції Кабінету Міністрів України.
Є сферою законодавчого регулювання.

Прийнята на виконання Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб».

Закон не передбачає такої вимоги.

Прийнята без порушення порядку її при-
йняття та не потребувала проведення кон-
сультацій із громадськістю.

Громадське обговорення мало проводи-
тися в обов’язковому порядку у формі 
публічного громадського обговорення та/
або електронних консультацій.

Не є нормативно-правовим актом, який 
підлягає обов’язковій антидискримінацій-
ній експертизі відповідно до Закону Украї-
ни «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні».

Запроваджені процедури створюють пе-
решкоди для реалізації права на отриман-
ня пенсії та соціальних виплат переселен-
ців і, відповідно, дискримінують їх.

Позиція органів судової влади стосовно Постанови № 365 

3888 справ у першій інстанції, із них 3841 рішення щодо невиплати пенсії1.

Аналіз 515 судових рішень2 свідчить, що в 90% позиція судів першої та 
другої інстанцій полягає у тому, що:

  Кабінету Міністрів  Конституцією України НЕ надано право на обмеження 
конституційних прав громадян. 

  Постанова № 365 є обмеженням конституційного права громадян на со-
ціальний захист. 

1  –  Критерії пошуку: 1) пошук за контекстом – Постанова № 365, пенсія, внутрішньо переміщені особи; 2) період 
ухвалення (постановлення) – від 08.06.2016 р. по 20.08.2018 р.; 3) форма судового рішення – рішення, постанова; 
4) форма судочинства – адміністративне; 4) категорія справ – адміністративні; 5) статуси сторін судового процесу – 
фізична особа/державний орган, підприємство, установа, організація.   

2 –  Вибірка за період від 08.06.2016 р. по 15.08.2017 р. судових рішень першої інстанції, які набрали законної сили 
(з урахуванням оскарження в апеляційній та касаційній інстанціях).
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Аналіз рішень Верховного Суду, з яких 74 рішення позитивні та 0 – 
негативних, свідчить:

  Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня» має вищу юридичну силу, ніж Постанова № 365. 

  Норми Закону мають бути пріоритетними.

Верховний Суд звертав увагу на таке:

  Перелік підстав для припинення виплати пенсії (ст. 49 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») є виключ-
ним і розширеному тлумаченню не підлягає.

  Реєстрація місця проживання/перебування або її відсутність не може 
бути умовою реалізації прав і свобод або підставою для їх обмеження. 

  Кабінет Міністрів України не наділений правом вирішувати питання, які 
належать до виключної компетенції Верховної Ради України.

  Припинення виплати пенсії на підставах, передбачених у Постанові 
№ 365, – порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод.

  Припинення виплати пенсії на підставах, передбачених Постановою 
№ 365, мають дискримінаційний характер. 

Позиція Уряду стосовно Постанови № 365 не узгоджується із положеннями 
Конституції України, законів України, не відповідає Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав 
людини, є відверто дискримінаційною. Прийняттям Постанови № 365 Ка-
бінет Міністрів України вийшов за межі своїх повноважень, які передбачені 
чинним законодавством України. 

Матеріал підготовлений у рамках проекту «Правова підтримка та адвокація проблем жителів Донецької та Луганської областей», 
який реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Інформація та погляди, викладені в даному 
дайджесті є думкою авторів і не обов’язково відображають офіційну позицію Міністерства закордонних справ Чеської Республіки


