
Узагальнений звіт по роботі позаштатних радників з питань внутрішньо 

переміщених осіб Міністерства соціальної політики України за період з 1 по 

30 квітня 2016 року  

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ  

Програма «Посилення участі громадянського суспільства у роботі Міністерства 

соціальної політики України та процесі національного примирення» (далі - Програма) 

запроваджена спільно Міністерством соціальної політики України та Stabilization Support 

Services за підтримки уряду Великої Британії.  

У рамках програми 27 радників з питань внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), 

обрані шляхом прозорого конкурсу, працюють при Міністерстві соціальної політики України 

на центральному рівні і на рівні департаментів в Центральній, Східній, Південній і Західній 

Україні. Із них 25 радників працюють на обласному рівні та у м. Київ, а два – на 

центральному рівні. Радники разом з Міністерством соціальної політики України та органами 

місцевої влади займаються вирішенням проблемних питань переселенців у конкретних 

регіонах. Підготовчий етап програми розпочався 1 вересня 2015 року на всій території 

України. 15 вересня радники прийняли перших громадян.  

Згідно з даними з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщеним 

особам (ЄІБД), станом на 21 квітня 2016 року обліковано 1 млн 780 тис внутрішньо 

переміщених осіб, з них майже 1 млн 100 тис – жінки, 700 тисяч – чоловіки1. 

 Згідно з оперативною інформацією Міжвідомчого координаційного штабу з питань, 

пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції на 28 квітня 2016 

року до інших регіонів переселено 1 млн. 29 тис. 883 особи, з яких 169 тис. 894 дитини та 497 

тис. 900 осіб з інвалідністю та похилого віку, у тому числі з Донецької і Луганської областей 

1 млн. 7 тис. 656 осіб та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь 22 тис. 227 осіб. 

Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській (262 тис. 822 особи), 

Харківській (204 тис. 358 осіб), Донецькій (120 тис. 017 осіб), Дніпропетровській (82 тис. 660 

осіб), Запорізькій (67 тис. 838 осіб), Київській (49 тис. 187 осіб) областях та у м. Києві (39 

тис. 047 осіб). Найменша кількість розселених у Тернопільській (2 тис. 604 особи), 

Чернівецькій (2 тис. 780 осіб), Рівненській (3 тис. 377 осіб), Закарпатській (4 тис. 071 особа), 

Івано-Франківській (4 тис. 213 осіб) та Волинській (4 тис. 658 осіб) областях2. 

Інформація про Програму постійно поширюється серед ВПО, державні служби та 

управління все частіше звертаються до радників за консультаціями та направляють громадян 

на особистий прийом до радників. У квітні на особистий прийом до радників звернулось 4035 

громадян (у березні було 5710).  З них кількість осіб, питання яких вирішено - 1989, кількість 

осіб, питання яких вирішується - 573, кількість осіб, питання яких не вирішено – 1473 (з них 

майже 90% питань щодо скасування соціальних виплат в зв'язку з непреведенням Постанови 

Кабінету міністрів України від 01.10.2014 № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”3 

у відповідність до Закону України “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо 

переміщеним особам”4). Найбільше звернень було в Донецькій, Дніпропетровській та 

Закарпатській областях.  

                                                           
1 https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/za-rik-kilkist-vymushenykh-pereselentsiv-zbilshylasia-na-pivmiliona 
2 http://www.mns.gov.ua/news/34232.html 
3 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF 
4 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 
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Як і в попередні місяці, більшість звернень пов`язана з питаннями призначення та 

поновлення соціальних виплат, надання гуманітарної та медичної допомоги. Постійна 

співпраця з органами виконавчої влади дозволила радникам значною мірою підвищити 

результативність роботи з окресленого питання. 

У зв`язку з наближенням літніх шкільних канікул, багато звернень про можливості 

пільгового відпочинку та оздоровлення дітей.  

Інформування про невиплати або довгострокові затримки соціальних виплат понад 4 

місяці набули майже тотального характеру. На цьому фоні збільшилась кількість запитів про 

надання допомоги у поверненні в зону АТО або окупації, через втрату єдиного джерела для 

існування та відсутність можливості винаймати житло. Радники звітують про значну 

кількість звернень щодо надання гуманітарної допомоги, особливо у віддалених районах. 

Втім, у Харківській області, вперше у 2016 році почали фіксуватися запити про надання їжі. 

Спостерігається скорочення міжнародних програм гуманітарної допомоги. 

В областях, де є місця компактного проживання ВПО, радники проводили виїзні 

прийоми громадян,  досліджували стан дотримання прав і свобод ВПО. Спільно з органами 

виконавчої влади знаходили шляхи та можливості розселення. 

 

 ПРОБЛЕМАТИКА ЗВЕРНЕНЬ УПРОДОВЖ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ  

Наразі основною проблемою залишається припинення органами соціально захисту і 

пенсійного фонду виплат ВПО у зв’язку із відсутністю в довідках штампів міграційної 

служби. Оскільки органи Державної міграційної служби (ДМС) позбавлені права проставляти 

будь-які штампи про реєстрацію місця проживання та місця перебування і з 4 квітня такі 

повноваження перейшли до органів місцевого самоврядування, то отримати штамп ДМС у 

довідці неможливо. 

У найбільш незахищеному  стані опинились  пенсіонери та діти. Переважна більшість 

дітей була вписана у довідку батьків, яким припинили виплати. Таким чином діти 

автоматично залишились без належної фінансової підтримки.  

Під час звітного періоду всі радники проводили постійний прийом громадян та 

розробляли документи щодо поточної роботи з відстоювання прав ВПО. 

При зустрічах та при телефонних зверненнях ВПО піднімали такі проблеми: 

- працевлаштування, а саме інформування ВПО про: центри зайнятості в яких вони 

можуть отримати інформацію про наявність робочих місць та необхідність  

працевлаштування, відповідно до Постанови КМУ № 505 від 01.10.2014 “Про надання 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”; 
- забезпечення ВПО тимчасовим житлом, а також пошук житла для постійного 

проживання ; 
- відновлення документів втрачених на окупованих територіях; 
- оформлення групи інвалідності ВПО; 
- можливості пільгового літнього відпочинку для дітей; 
- оформлення та неправомірні відмови у оформленні соціальних виплат;  
- надання матеріальної та гуманітарної допомоги ВПО; 
- варіанти отримання коштів за грантовими програмами для адаптації переселенців на 

новому місці проживання. 
В квітні було багато звернень за роз’ясненнями щодо підвищення розміру та перевірки 

правильності нарахування пенсійних виплат.  

Значною темою залишилось отримання гуманітарної допомоги ВПО. Для поточного 

вирішення питання радники активно співпрацюють з громадськими, благодійними та 

неурядовими організаціям. Крім того радники співпрацюють з органами місцевого 

самоврядування щодо програм допомоги ВПО з фінансуванням з місцевих бюджетів. 



НАЙБІЛЬШ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

Основним питанням цього місяця було узгодження дій між Управліннями праці та 

соціального захисту населення (УПСЗН), міграційною службою, Центрами надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) щодо проставлення штампів на довідках ВПО. З 

міграційної служби знято повноваження щодо проставляння штампів, ЦНАП керується 

Законом України “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщеним особам” і не 

ставить штампи, УПСЗН керуються Постановою КМУ від 01.10.14  № 505 “Про надання 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” та не нараховують 

адресну допомогу особам ВПО, на довідках яких відсутній штамп відповідно до Постанови 

КМУ №509 від 01.10.2014 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”. 

01.04.2016 року на офіційному сайті Бердянської міської ради було опубліковано заклик 

до мешканців міста провести перевірку фактичного місця проживання ВПО із зазначенням 

усіх адрес, за якими станом на 30.03.2016 року зареєстровані ВПО. Провівши переговори з 

місцевою владою, радники досягли видалення з сайту зазначеної інформації.  

Враховуючи значний соціальний резонанс зазначеної справи, було підготовано 

пропозиції щодо організації проведення перевірки місця проживання ВПО, щодо 

недискримінації ВПО в процесі призначення щомісячної адресної допомоги та перевірки 

місця фактичного проживання. 25.04.2016 був проведений тренінг для державних службовців 

усіх підрозділів м. Бердянськ, що стикаються з ВПО, з питань протидії всім формам 

дискримінації. Радники проводять консультації з держслужбовцями і НГО для пом’якшення 

наслідків ситуації і розробки плану дій для перевірки місця проживання ВПО не 

дискрімінуючи їх. 

В Миколаївській області була виявлена група з 9 дітей без супроводу батьків, які 

проживали у Центрі соціальної реабілітації (притулку). Батьки цих дітей проживають у м. 

Стаханів (тимчасово не підконтрольна територія Луганської області), переїхали у Росію або 

перебувають в інших містах України на заробітках. Діти повертатися до своїх батьків 

відмовляються. Радником по Миколаївській області були проведені переговори та досягнені 

домовленості з приводу того, що діти будуть знаходитися у притулку до кінця даного 

навчального  року, а на наступний навчальний рік їх переведуть до спортивного інтернату у 

м. Запоріжжя. 

В МКП в с. Куликівці Чернігівської області проживали діти без супроводу (12 і 13 

років). Люди, з якими вони проживали, не мали жодних документів щодо дітей, також 

розшук батьків не дав результатів. Діти були без належного догляду, останні 2 роки не 

відвідували школу. Тому рішенням суду їх було відібрано і переведено до дитячого закладу в 

Чернігів. 

  

 

РОБОТА ПОЗАШТАТНИХ РАДНИКІВ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ, ГО та НУО  
 

Упродовж звітного періоду радники брали активну участь у нарадах різного рівня щодо 

підвищення ефективності роботи УПСЗН, служб у справах дітей, територіальних органів 

ДМС, центрів зайнятості у секторі роботи з ВПО та напрацьовували механізми максимально 

тісної взаємодії та найшвидшого реагування на проблеми ВПО. У той же час радники 

відмічають потребу у підвищенні кваліфікації працівників служб та управлінь у напрямку 

застосування норм чинного законодавства у сфері допомоги та захисту ВПО. До того ж, 

профільні державні управління та служби потребують додаткової уваги до ефективності 

структури та розподілу функціональних обов’язків серед їх співробітників у зв’язку з 

надмірним навантаженням, особливо у східних та південних областях. 



Серед іншого радники входили до складу робочої групи при Офісі уповноваженого з 

прав людини при Верховній раді України з питань розробки нового проекту Постанов КМУ 

№ 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” та № 

509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”. Новий проект та зауваження і пропозиції до 

проекту розробленого Міністерством соціальної політики було передано міністерству 

26.04.2016 та  направлено у відповідні інстанції.  

14.04.2016  відбулося засідання Міжвідомчого координаційного штабу з питань, 

пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Засідання 

проводилось в режимі відеоконференції, взяли участь радники та регіональні відділення 

Штабу. На засіданні обговорювалася ситуація з проставленням штампів на довідках ВПО. 

Під час конференції обговорювались питання організації  життєзабезпечення внутрішньо 

переміщених осіб на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей. 

Вирішувались проблемні питання, пов’язані з проживанням ВПО у санаторно-курортних 

закладах та закладах тимчасового компактного проживання у м. Києві, а також питання 

стосовно  працевлаштування. Окремо зупинилися на організації соціального захисту та 

забезпечення прав ВПО. Розглянули також питання забезпечення прав ВПО на житло5. 

З метою спільного пошуку вирішення проблем радники брали участь в нарадах під 

керівництвом голів/заступників обласних державних адміністрацій, з регіональними 

представниками Уповноваженого з прав людини, з обласними Управліннями Державної 

міграційної служби. Обговорені питання пов’язані із нововведеннями та змінами порядку 

реєстрації громадян за місцем проживання обумовленими змінами до чинного законодавства, 

які вступили в силу з 04.04.2016 (як приклад за результатами проведеної наради із 

начальником департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської ОДА під 

керівництвом заступника голови ЖОДА із соціально-гуманітарних питань 

райдержадміністраціям, районним радам і міськвиконкомам Житомирської області 

підготовлено та направлено лист-рекомендацію (див. додаток)  щодо урегулювання питання 

проставляння у довідках про взяття на облік ВПО органами місцевого самоврядування 

відповідних відміток). На даних зустрічах обговорювались  проблеми ВПО та варіанти 

сприяння владою вирішення питання постійного житла для ВПО. 

У співпраці з органами державної влади та ГО радники працювали над вирішенням 

проблем місць компактного проживання (МКП). Радник по Донецькій області брав участь у 

робочій нараді з зам Голови ОДА Стокоз І.С.  по переселенню мешканців МКП Святі гори та 

надання їм при цьому гуманітарного супроводу з участю представників держдепартаментів, 

ООН, Міжнародних та місцевих НУО, мешканців та адміністрації МКП. Радник по 

Житомирській області брав участь в нарадах під керівництвом голови/заступників голови 

ЖОДА, з представниками Уповноваженого з прав людини у Житомирській області щодо 

вирішення питання безперебійного енергопостачання МКП "санаторій "Тетерів" 

Коростишівського району (у зв’язку із накопиченням заборгованості за спожиту 

електроенергію, яка виникла у наслідок несплати ВПО коштів за проживання), а також з 

розгляду пропозицій щодо його розселення.  (детальніше) 
Радник по Миколаївській області провів зустріч із начальником Департаменту 

соціального захисту населення м. Миколаєва Бондаренком С.М. з приводу вирішення питань 

щодо виплат ВПО, ремонту соціального житла – гуртожитку на вул. Нагорній 73 “а” та 

першочергового відселення в нього ВПО із геріатричного пансіонату та санаторію «Знання». 
У квітні  спільно з моніторинговою місією ООН з прав людини радником по 

Харківській області був проведений моніторинг дотримання прав ВПО при роботі УПСЗНів 

за списками СБУ. Встановлено, що у зв’язку зі збільшенням обсягів роботи погіршилась 

якість контролю за іншими виплатами, також встановлено факти порушення законодавства 

про ВПО. 

                                                           
5 http://www.mns.gov.ua/news/47692.html 
 

https://docs.google.com/document/d/1rrdcDsGZZntLl9CtQfkjmpulHoTRKZUzkPhN7IcNtf4/edit
http://www.mns.gov.ua/news/47692.html


14 квітня 2016 року Верховна рада України призначила новий склад Кабінету міністрів 

України. Було створено нове Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб та призначений новий Міністр соціальної політики. З цього 

моменту Радники налагоджували співпрацю з представниками новосформованого уряду, 

були присутні на зустрічі з новим міністром з питань окупованих територій та ВПО. У 

співпраці з ГО радники взяли участь в розробці та  написанні пропозицій до проекту 

Положення про Міністерство. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА  

Протягом звітного періоду позаштатні радники продовжили працювати над питанням 

підвищення інформування ВПО, учасників АТО та інших цільових груп з різних питань. Для 

цього використовуються можливості місцевих ЗМІ, ГО та органів влади, а також залучаться 

до співпраці міжнародні НУО (детальніше тут). 

Згідно плану розробленого радником по Одеській області, ПРООН виділило області 

150 000 грн на інформаційну діяльність. 

В квітні почав працювати сайт www.radnyk.com, де можна знайти інформацію про 

Програму,  контакти радників, новини з питань ВПО та проведені заходи.  

 

ВИСНОВКИ 

Вже четвертий місяць, як найбільш проблемним залишається питання 

оформлення/подовження адресної допомоги та отримання статусу ВПО, які постраждали в 

наслідок виникнення правової колізії застосування норм постанов КМУ №505 та №509 із 

новою редакцією Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб».  Ця ситуація відтіснила на інший план завжди найбільш проблемні питання надання 

постійного житла та гуманітарної допомоги.  

Також виправдались прогнози радників про збільшення звернень ВПО щодо затримок 

виплат та проблем у зв’язку зі зміною порядку реєстрації громадян, так як з 4 квітня 2016 

року в рамках децентралізації органам місцевого самоврядування передані повноваження 

Державної міграційної служби реєстрації громадян. 

Аналіз проблемних питань ВПО свідчить про те, що позаштатні радники забезпечують 
швидку та ефективну комунікацію між різними гілками влади, громадськими 
об’єднаннями, установами та організаціями, комерційними структурами, засобами масової 
інформації  що сприяє прискоренню вирішення проблемних питань ВПО. Варто відмітити, 
що активна участь радників у комунікації ВПО та державних структур допомагає виявити 
проблемні сторони та розробити схеми роботи та інструкції для державних службовців 
відповідних напрямків для самостійного вирішення проблемних питань. 

https://docs.google.com/document/d/1csQ_FNDB4P1BGkbu2jfoy0OAYEaotPWTobDE5pqv9Ks/edit
http://www.radnyk.com/






 

Інформація  

щодо внутрішньо переміщених осіб, які проживають в ДП «Санаторій для 

батьків з дітьми  «Тетерів»  
(на нараду у голови обласної державної адміністрації  Машковського С.О.) 

 

 

 Всього зареєстровано 170 осіб,   з них:   

- 101 чол. дорослих  та 69 дітей   

- 10 інвалідів загального захворювання  

- 5 дітей, які перебувають під опікою у трьох опікунів. 

 -  42  особи отримують пенсію через управління ПФУ у Коростишівському 

р-ні 

-  8 осіб перебуває на обліку в районному центрі  зайнятості 

- 14 осіб працевлаштовано 

 - 36 дітей навчаються в загальноосвітніх школах району 

 - 6 дітей відвідують дошкільні навчальні заклади 

 

Заборгованість за спожиту електроенергію становить 572 тис. грн. 

          Станом на 04.04.2016 року подача електроенергії  до корпусів, у яких 

проживають внутрішньо переміщені особи (ВПО) припинена. 

 

За проживання мешканцями санаторію  у 2015 році сплачено 93,2 

тис.грн.  

Всього відшкодовано  у 2015 році за проживання внутрішньо 

переміщених осіб 2млн.966 тис грн. 

З обласного бюджету з липня 2015 р. відшкодовано 639 тис.грн., з яких   

543 тис.грн. сплачено за електроенергію і 96 тис.грн. на погашення 

заборгованості по зарплаті. У вересні 2015 р. надійшло 68 тис.грн., які пішли на 

погашення заборгованості по зарплаті. 

У грудні  з обласного бюджету за проживання  відшкодовано 639 950,79 

грн. 

             В січні 2016 року відшкодовані в грудні кошти спрямовано на: 

- 151 000грн.- заробітна плата та податки за жовтень, листопад, грудень; 

- 50 100 грн. – податки на заробітну плату серпень, вересень; 

- 163 000 грн. – оплата за електроенергію жовтень, листопад, грудень; 

- 36 248 грн. – податки (збір за забруднення навколишнього середовища, 

податок на землю, податок з використання надр, податок за використання 

водних ресурсів, скиди в водні об’єкти): 

- 27500 грн. – господарські витрати; 

- 100000 грн. – виплата боргу по заробітній платі. 

- 112102 грн. -  в процесі планування. 

У березні 2016 року за проживання сплатили 25 чол. на суму 9599 грн. (від 

70 грн. до 200 з однієї людини). Заключено 7 договорів на проживання ВПО. 

 



 

У 2016 році відшкодовано 266 735,71 грн. за проживання внутрішньо 

переміщених осіб обласного бюджету, які використані: 

- на заробітну плату 104973,60 грн.; 

- на сплату податків та зборів 85347,11 грн.; 

- за  електроенергію 40,0 тис.грн; 

         -     господарські витрати 35,0 тис.грн. 

 

З метою зняття соціальної напруги постійно проводяться виїзні зустрічі, 

на яких надаються консультації та розяснення щодо виплат, умов 

проживання і оплату за надані житлово-комунальні послуги, а  також інших 

соціальних питань,  із внутрішньо переміщеними особами які мешкають у 

ДП  «Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів санаторію. 

 

Виплата адресної допомоги ВПО 

 

Станом на 01.04.2016 року згідно з Порядком оформлення і видачі 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, управлінням 

праці та соціального захисту населення Коростишівської райдержадміністрації 

обліковано 70 сімей, які проживають в санаторії для батьків з дітьми «Тетерів».  

 Виплачено ВПО за серпень 2015 р -172.6 тис.грн, вересень 2015 р.-

160.1тис.грн., жовтень 2015 р.- 159.1 тис.грн. листопад -98,5 тис. грн., грудень 

263,5тис. грн..  

За січень 2016 року виплачено 274,0 тис.грн., за лютий 96,1 тис. грн.. та за 

І період березня 107,2 тис. грн., після надходження коштів на зазначені цілі. Ви 

плата коштів за ІІ період березня буде проведена в найближчі дні. 

 

Щомісячна адресна допомога відповідно до Порядку надання щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505,  

призначена 149 особам, які звернулись до райуправління за наданням вказаної 

допомоги. 

 

Розмір допомоги становить: 

для працездатних осіб – 442 грн. 

для дітей та непрацездатних – 884 грн. 

для інвалідів – 1074 грн. на місяць. 

 

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014     

№ 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від 

фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та особам, які переміщуються із тимчасово 

окупованої території України та району проведення антитерористичної 

операції» на засіданні комісії при райдержадміністрації виплачено 



 

матеріальну допомогу 13 особам із числа осіб з вищевказаної категорії 

громадян.  

 

      Отримали одноразову матеріальну допомогу у 2015 році згідно 

розпорядження ОДА № 288 від 09.10.2014 року 31 особа, у 2016 році  5 чол. 

 

Призначено 51  соціальних допомог сім’ям з дітьми, передбачених чинним     

законодавством України,. 

-  допомоги при народженні дитини 11 сімей; 

 - допомоги по догляду за дитиною до 3 років – 3 сімей; 

-  допомоги на дітей, які перебувають під опікою – 3 сім’ї; 

-  допомоги на дітей одиноким матерям – 18  сім’ї; 

 - державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 13 сімей; 

 - держаної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - 1 

сім’ї. 

  -  допомога по погляду за психічно хворим  - 2 сім’ї 

Щомісячна грошова допомога та вказані види державної допомоги 

призначено згідно з вимогами чинного законодавства та виплачуються у 

встановлені строки, заборгованість відсутня. 

       За період з 21 березня 2016 року проведено обстеження  71 сім’ї  щодо 

встановлення факту проживання, про що складено відповідні акти. За 

даними матеріалами припинено виплату 12 сім’ям. 

 



Інформаційна політика 

Радник по Черкаській області за рахунок благодійників замовила в ТРК «Рось» сюжет про 

ВПО на Черкащині (26 хвилин), програма «Ми-українці», участь у зйомках взяли переселенці 

із АР Крим, Луганської та Донецької області, представники громадських організацій та 

місцевої влади) та надала інтерв’ю прес-службі Черкаської обласної державної адміністрації 

щодо стану роботи із ВПО.  
 

Радник по Кіровоградській область зробила декілька публікацій 
1. Як дитині, народженій на окупованій території, отримати українські документи 

(ІНФОГРАФІКА) – «Перша електронна газета», 24.04.2016  
2. Діти з окупованого Донбасу можуть отримати українське свідоцтво про народження  - 

«Правдоруб», 24.04.2016 

3. Як дитині, народженій на Донбасі, отримати українське свідоцтво про народження 

(ІНФОГРАФІКА) – «Златопіль», 26.04.2016 
 

Радник по Сумській області взяла участь у фокус-групі моніторингової програми ОБСЄ з 

питань дотримання прав дітей з числа ВПО та у якості спікера в панельній дискусії та 

учасника робочих груп, які відбулись в рамках десятиденного семінару «Let’s make it home», 

що був організований Центром Європейських Ініціатив та  організацією «Активні українці 

Європи» (Швеція). За результатами цього заходу 21.04 була записана передача на ОДТРК, 

яка вийшла в ефір 25.04.  
 
 
 
 
 
 


