
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України, 
обласних рад щодо підтримки проекту 
Закону України «Про внесення змін до 
Закону України "Про свободу пересування 
та вільний вибір місця проживання в 
Україні" 

                    Дев’ятнадцята сесія          
                    сьомого скликання 
 

 
 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 
затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року №1 (зі змінами 
та доповненнями), обласна рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні" (додається). 

 
2. Надіслати текст цього Звернення до Верховної Ради України та 

обласним радам.  
 

 
 
 
Голова обласної ради                                            В.В. Москаленко 
 
 



 
Додаток 
до рішення обласної ради 

 
 
 
 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України,  

обласних рад щодо підтримки проекту Закону України  
"Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні" 
 

        Четвертого квітня 2016 року набрала чинності стаття 61 Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг" № 888-VIII. 

Передбачено доповнити Закон України "Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні" статтею 61 "Особливості реєстрації 
місяця проживання бездомних осіб", в якій визначено, що бездомні 
реєструються та знімаються з реєстрації у відповідних соціальних установах та 
закладах, де вони мешкають. 

Водночас вбачається, що це положення суперечить принципам надання 
соціальних послуг, які визначені Законами України "Про основи соціального 
захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" та "Про соціальні послуги", в 
яких зазначено, що бездомним для реєстрації в Центрі обліку бездомних осіб, 
не обов’язково мешкати у цьому Центрі. 
          Так, у Миколаївській області сотні осіб майже 2 роки не мають змоги 
потрапити до системи соціального захисту (пенсія, медичне обслуговування, 
отримання соціальних виплат і допомоги). Такі особи не можуть також 
офіційно оформитись на роботу, виїхати за кордон на заробітки, брати участь у 
виборах, випускники шкіл позбавлені можливості проходити іспити на 
зовнішнє незалежне оцінювання тощо. 

Восьмого лютого 2018 року у другому читанні вищезазначений 
законопроект не прийнято, що ставить великий відсоток українців у безвихідне 
становище у зв’язку з неможливістю скористатися своїм  правом на реєстрацію. 
Ми впевнені, що таке становище не може вважатися нормальним у 
цивілізованій країні. 
          Десять років тому, коли створювалась система Центрів обліку бездомних 
осіб, урядовці спиралися на багаторічний досвід і дослідження стосовно того, 
що не завжди бездомні потребують від держави місця проживання. Для 
бездомних важливішою є реєстрація з подальшою можливістю 
працевлаштування та потрапляння до системи соціального захисту ніж послуга 
"надання притулку". 
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Звуження соціальних послуг, які отримують бездомні, лише до послуги 
"надання притулку", відповідно до Переліку соціальних послуг, що надаються 
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати, призводить до руйнації системи обліку та реінтеграції 
бездомних осіб, обмеження прав і основних свобод громадянина, вимагає від 
органів місцевого самоврядування значних витрат для надання бездомним 
місця проживання та отримання реєстрації. 

Тому у січні 2017 року Верховною Радою України прийнято за основу, а 
Комітетом Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин 20 лютого цього ж року підготовлено до розгляду у 
другому читанні законопроект № 3833 "Про внесення змін до статті 61 Закону 
України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 
Україні", згідно з яким бездомні та інші особи, що не мають постійного місця 
проживання, реєструються за адресою відповідного закладу для бездомних 
осіб. 

На сьогодні в Україні функціонує майже 100 центрів обліку (в тому числі 
два в Миколаївській області), у яких десятки тисяч громадян, які не мають 
власного житла, майже 2 роки чекають на прийняття зазначеного Закону, щоб 
отримати можливість скористатися своїм правом на реєстрацію яка їм вкрай 
необхідна для вирішення своїх життєво важливих проблем. 
      З метою відновлення втрачених прав, повернення до самостійного, 
повноцінного життя бездомних громадян та осіб. які звільнилися з місць 
позбавлення волі, можливості реалізувати свої права, які гарантовані 
Конституцією України, депутати Миколаївської обласної ради підтримують 
проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" як документ, що 
захищатиме права і свободи людей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Прийнято на дев'ятнадцятій сесії  
Миколаївської обласної ради  
сьомого скликання 
29 березня 2018 року 
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