
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій 
та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій” 

 
1. Обґрунтування необхідності видання проекту акта 
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких 
територій” (далі – проект постанови) розроблено Міністерством оборони 
України на виконання вимог Плану організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про особливості 
державної політики із забезпечення державного суверенітету України  
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” 
(далі – План), схваленого протокольним рішенням Кабінету Міністрів України 
від 21.03.2018 № 10. 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
Проект постанови розроблено з метою визначення процедур в’їзду/виїзду 

осіб та транспортних засобів, на яких вони переміщуються, а також 
переміщення товарів на/з тимчасово окуповані території Донецької та 
Луганської областей. 

 
3. Правові аспекти 
У відповідній сфері суспільних відносин діють: 
Конституція України; 
Закон України “Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях”; 

Порядок переміщення товарів до району або з району проведення 
антитерористичної операції, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 01 березня 2017 р. № 99. 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація постанови буде здійснюватися в межах видатків Державного 

бюджету України, призначених на відповідні цілі.  
 
5. Позиція заінтересованих органів 
Проект постанови було надіслано на погодження до Міністерство з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Міністерство 
закордонних справ України  Міністерство внутрішніх справ України 
Міністерство соціальної політики України  Міністерство фінансів України 
Служба безпеки України Державна прикордонна служба України Державна 
міграційна служба України Державна фіскальна служба України  Донецька 



обласна державна адміністрація Луганська обласна державна адміністрація 
(вих. від 26.04.2018 № 220/2354). 

Проект постанови погоджено Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України, Державною фіскальною службою України, Луганською 
обласною державною адміністрацією без зауважень. 

Проект постанови погоджено Міністерством з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерством 
закордонних справ України, Міністерством соціальної політики України, 
Міністерством фінансів України, Службою безпеки України, Донецькою 
обласною державною адміністрацією із зауваженнями, які враховано частково. 

Міністерство внутрішніх справ України відповідно до § 39 Регламенту 
вважається таким, що погодило проект без зауважень (вх. від 26.04.2018  
№ 1370). 

Державною міграційною службою України та Адміністрацією Державної 
прикордонної служби України відповідно до вимог пункту 5 § 37 Регламенту 
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 липня 2007 р. № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 листопада 2011 р. № 1156) (далі – Регламент) свої позиції було 
направлено Міністру внутрішніх справ України. 

 
6. Регіональний аспект 
Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць України та не впливає на регіональний розвиток. 
 
61. Запобігання дискримінації 
У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки 

дискримінації.  
 
7. Запобігання корупції 
У проекті постанови відсутні правила і процедури, що можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує 
проведення громадської антикорупційної експертизи. 

 
8. Громадське обговорення 
Проект постанови не потребує громадського обговорення. 
 
81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій 
Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності. 
 
9. Позиція соціальних партнерів 
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери і не потребує 

узгодження із профспілками. 
 
 



10. Оцінка регуляторного впливу 
Проект постанови є регуляторним актом (лист Державної регуляторної 

служби України від 04.05.2018 № 4324/0/20-18).  
 
101. Вплив реалізації акта на ринок праці 
Реалізація постанови не вплине на ринок праці.  
 
11. Прогноз результатів 
Прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких 
територій” дозволить визначити порядок в’їзду/виїзду осіб та переміщення 
товарів на/з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. 
 
Міністр оборони України 
генерал армії України               С.Т. ПОЛТОРАК 
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