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     РОБОЧА ЗУСТРІЧ 
 

«Вплив Законопроекту 7163 на діяльність третього сектору» 
  
22 грудня 2017 року 
11:00 
Антикризовий медіа-центр 
м. Краматорськ, вул. Марата б.1 
 
Контактна особа - Віталій Захарчук,  
директор благодійних програм,  
керівник проекту “Центр надання послуг для ВПО в місті Краматорськ”, 
0951015554 
 

6 жовтня в першому читанні Верховною Радою був прийнятий законопроект 
№7163 про «Про особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях, ініційований президентом України Петром Порошенко та наданий йому 
статус як «невідкладний”. 

За законопроект "Про особливості державної політики щодо забезпечення 
державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в 
Донецькій і Луганській областях" проголосували 233 народних обранця. 

Оскільки з часу голосування у першому читанні до тексту було багато 
зауважень як з боку самих депутатів так і з боку громадських організацій, які надають 
допомогу у тому числі на території Донецької та Луганської областей, текст 
змінювався багато разів, проходив додаткові слухання у профільному комітеті з 
питань національної безпеки та оборони, з невідомих причин текст змін свідомо 
приховувався від представників громадськості, та нарешті, 20 грудня було 
оприлюднено текст законопроекту до другого читання. 

Оскільки цей законопроект, у випадку прийняття, може суттєво вплинути на 
порядок та режим роботи громадських організацій та волонтерських ініціатив, , що 
працюють на території Донецької та Луганської областей, пропонуємо вам до 
інформації результату аналізу тексту та обговорення змін у порядку діяльності 
вищевказаних організацій з урахуванням норм, запропонованих у цьому 
законопроекті. 
 
Спікери: 
 
Віталій Захарчук, керівник проекту “Центр надання послуг для ВПО в місті 
Краматорськ” 
Олександр Ворошков, Радник з питань внутрішньо переміщених осіб  
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АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ №7163 

 
Проект закону №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в 
Донецькій та Луганській областях» та його вплив на діяльність громадських 
організацій 
 
20.12.2017 року на сайті Верховної Ради України був опублікований текст 
законопроекту 7163 до другого читання.  
Текст доволі тривалий час був прихований від організацій, які у тому числі працюють у 
зоні АТО. 
Отримавши текст, який, слід зазначити, доволі суттєво змінився відносно тексту який 
розглядався Верховною Радою у першому читанні.  
 
Хочемо звернути Вашу увагу на основні моменти, які, на наш погляд, можуть вплинути 
на нормальну роботу багатьох організацій, які надають комплексні послуги на 
території Донецької та Луганської областей. 
 
По-перше, законопроектом на відміну від існуючого поділу – (непідконтрольна 
територія, лінія розмежування та підконтрольна територія) передбачено поділ на 
«зону безпеки» (яка межує з районами бойових дій), «райони проведення заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічи і стримування 
збройної агресії Російської Федерації» та «окуповані території Донецької та 
Луганської областей». 
 
ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ 
 
- Перебачено, що порядок в’їзду осіб та переміщення товарів на окуповану територію 
встановлює Кабінет міністрів України. Однак, відповідно до законопроекту, 
Командувач об’єднаних сил з урахуванням безпекової обстановки має право 
обмежувати в’їзд осіб на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської 
областей та виїзд осіб з таких територій. 
 
РАЙОНИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ 
 
Також законопроектом передбачена необхідність отримування дозволу на 
перебування в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічи і стримування збройної агресії Російської Федерації особам, 
які не залучені  до проведення таких заходів, тобто усім особам, які не проживають 
постійно на цій території та не відносяться до посадових осіб, підпорядкованих 
Командувачу об’єднаних сил. 
 
Такий дозвіл має надаватись Командувачем об’єднаних сил, який призначається 
Президентом України за поданням Командувача Генерального штабу. 
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«ЗОНИ БЕЗПЕКИ» 
 
Межі зон безпеки, прилеглих до району бойових дій, визначаються начальником 
Генерального штабу Збройних Сил України за поданням Командувача об’єднаних сил. 
У зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, діє особливий порядок, що 
передбачає надання органам сектору безпеки і оборони, іншим державним 
органам України спеціальних повноважень, необхідних для здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації. 
 
З метою забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час 
відсічі збройній агресії у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, 
військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та особи, залучені до 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, відповідно до Конституції та законодавства України мають право: 

1) застосовувати у разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби до 
осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що 
перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або 
дії, пов'язані з несанкціонованою спробою проникнення в район здійснення 
зазначених заходів; 
2) затримувати і доставляти осіб, зазначених у пункті 1 цієї статті, до органів 
Національної поліції України; 
3) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, 
а в разі відсутності документів - затримувати їх для встановлення особи; 
4) здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них 
знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться; 
5) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і 
пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян 
на окремі ділянки місцевості та об'єкти, виводити громадян з окремих ділянок 
місцевості та об'єктів, відбуксировувати транспортні засоби; 
6) входити (проникати) в житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, що 
належать громадянам, для виконання заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, на територію та в приміщення 
підприємств, установ і організацій, перевіряти транспортні засоби; 
7) використовувати із службовою метою засоби зв'язку і транспортні засоби, у 
тому числі спеціальні, що належать громадянам (за їхньою згодою), 
підприємствам, установам та організаціям, крім транспортних засобів 
дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та 
міжнародних організацій. 

Законні вимоги посадових осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
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Федерації в Донецькій та Луганській областях є обов’язковими для громадян та 
посадових осіб. 
 
Особливу увагу хочемо приділити положенню законопроекту, яке передбачає 
внесення змні до ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», частину 
другу якої запропоновано доповнити пунктом 3-1. Цим пунктом встановлюється 
можливість для органів, що проводять контррозвідувальну діяльність проводити 
оперативно-технічні пошукові заходи у системах та каналах телекомунікацій у межах 
визначених законодавством повноважень виключно з метою отримання 
попереджувальної інформації у разі загрози вчинення терористичного акту. 
 
Запропонована зміна може мати негативні наслідки для реалізації прав і свобод 
людини і громадянина, зокрема щодо права на таємницю листування, телефонних 
розмов, права на повагу до приватного та сімейного життя, передбачених ст. 8 
Європейської конвенції з прав людини та відповідними статтями Конституції України, є 
пропозиції щодо внесення змін до … Виходячи з цього положення, таке втручання 
буде здійснюватися без відповідного рішення суду, що суперечитиме відповідним 
положенням кримінально-процесуального законодавства України. Окрім того, 
запропоновані зміни не конкретизують умови, строки, порядок здійснення таких 
заходів, а також географію їхнього застосування. Тобто, на виході можна очікувати, 
що таке втручання відбуватиметься на всій території України. 

 


