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ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ВПО –  внутрішньо переміщені особи

Довготривалі рішення –  стан у  країні, який досягається коли внутрішньо 
переміщені особи не мають будь-яких конкретних потреб у допомозі та захисті, 
що пов’язані з їхнім переміщенням, і можуть користуватися правами людини без 
дискримінації через переміщення. 

Інтеграція –  стан об’єднання ВПО та приймаючих громад, при якому ВПО отри-
мують ті самі права та можливості, що і кожен з тих, хто постійно проживає в громаді.

Стратегія –  Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, 
затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. 
№ 909-р. 

План заходів –  План заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 
переміщення на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету 
Міністрів України  від 21 листопада 2018 р. № 944-р.

Тимчасова інтеграція  –  заходи, що дозволяють ВПО інтегруватися на місцевому 
рівні, зберігаючи перспективу можливого повернення чи заселення в іншому місці.
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РЕЗЮМЕ

«ВПО мають право на довгострокові рішення. Враховуючи 
труднощі з поверненням у багатьох сферах, потрібно 
приділяти більше уваги та підтримувати місцеву 
інтеграцію як можливі альтернативи для ВПО, які живуть 
у затяжному переміщенні. ВПО повинні мати можливість 
продовжувати своє життя”1. 

15 листопада 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення 
на період до 2020 року, що містила визначення основних проблем ВПО та загальні напрями 
їх розв’язання. Як зазначено у Стратегії, своєчасна їх реалізація має забезпечити розв’язання 
проблеми внутрішнього переміщення громадян України та його наслідків, зокрема приймаю-
чих територіальних громад. Для реалізації Стратегії 21 листопада 2018 року Кабінет Міністрів 
України затвердив План заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 
року. 

Стратегія і План заходів є важливими для розв’язання проблем ВПО, адже, за твердженням 
IASC (The Inter-Agency Standing Committee), інтеграція у приймаючі громади є одним із трьох 
варіантів довгострокових рішень для ВПО, особливо в умовах, коли повернення назад 
неможливе. Міжнародні дослідження внутрішнього переміщення показують, що головними 
перешкодами для інтеграції є доступ до житла та засобів до існування. Важливими також 
визначаються забезпечення права власності, соціальні послуги, управління, а також ставлення 
приймаючих громад до ВПО2. 

На цьому етапі розв’язання  проблем ВПО головними завданнями для неурядових 
організацій є сприяння виконанню Стратегії та Плану заходів та контроль дій органів влади 
і місцевого самоврядування. Громадянське суспільство може своєчасно долучатися до робо-
ти відповідальних органів у рамках захисту прав ВПО за умови відповідального ставлення до 
процесів реалізації Стратегії та Плану заходів. 

Це дослідження зосереджено на підтримці приймаючих територіальних громад при 
забезпеченні інтеграції внутрішньо переміщених осіб як напряму Стратегії. В дослідженні 
проаналізовано виконання завдань Плану заходів у четвертому кварталі 2018 року в регіонах 
України. Крім того, розглянуті інтеграційні заходи, що впроваджувались в окремих регіонах до 
затвердження Стратегії та Плану заходів.

Сподіваємось, що дослідження стане стимулом для неурядового сектора приєднуватись  до 
роботи над впровадженням Стратегії та Плану заходів та для здійснення  контролю роботи 
органів влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації прав ВПО.

1 Елізабет Ферріс і Кейт Халфф. Затяжне внутрішнє переміщення: чи є місцева інтеграція рішенням? - 
https://www.fmreview.org/technology/ferris-halff 
2 Звіт: ВПО у довготривалому переміщенні: чи є місцева інтеграція рішенням? - 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/protracteddisplacement_jun2011_en.pdf
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РОЗДІЛ 1. 
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Впровадження стратегії має передбачати суттєві, фундаментальні зміни завдяки 
її заходам. До таких змін належить інтеграція ВПО у приймаючі громади, що означає 
встановлення стану та можливостей, рівних із постійним населенням у громаді. 
Оцінювання такого впливу має відбуватися з достатнім для його закріплення часом. 

Цей моніторинг охоплює діяльність у межах трьох-чотирьох місяців від дати 
затвердження Плану заходів до Стратегії. У зв’язку з чим вплив та сталість Стратегії 
оцінювати зарано, однак можлива оцінка відповідності заходів Стратегії і Плану 
та дій місцевих органів щодо його виконання потребам ВПО; результативності 
впровадження Стратегії і Плану заходів. 

Для забезпечення результату було поєднано кілька наступних методів 
моніторингу: запити та аналіз офіційних документів, неформальні бесіди з 
зацікавленими сторонами (представниками місцевих органів влади), регулярні 
спостереження регіональних представників Програми “Радник з питань ВПО” за 
впровадженням місцевих програм.

Предметом цього дослідження є:

1) структура ВПО в регіонах та вплив структури на рішення щодо напрямків 
      допомоги ВПО;

2) обласні програми допомоги ВПО, що діють у регіонах дослідження;

3) стан розробки концепцій цільової Програми сприяння інтеграції ВПО на 
     2019  рік у регіонах  дослідження;
4) обласні програми, до яких внесено питання захисту і допомоги ВПО;

5) кроки, що були здійснені в регіоні у зв’язку з ухвалення Стратегії та Плану
     заходів.

Зазначене дослідження допоможе зафіксувати початкові 
дані для регіонів, стан “входження” в процеси інтеграції і стане 
відправною точкою для подальшої фіксації результативності.
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РОЗДІЛ 2. 
ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
ВПО ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ 

Стратегія: “Найбільшою перешкодою до залучення 
внутрішньо переміщених осіб у життя територіальної 
громади є відсутність власного житла, проблема отримання 
соціальних послуг та проблема з працевлаштуванням”.

2.1. Опис завдань Стратегії та Плану заходів, що мали бути виконані 
в четвертому кварталі 2018 року

У зв’язку з тим, що План заходів на виконання Стратегії був ухвалений 21.11.2018, оцінювати 
варто виконання завдань Стратегії та Плану заходів за IV  квартал 2018 року. Зокрема, до таких 
завдань віднесено:

Запровадження механізму формування та реалізації організаційно-управлінських 
засад ефективної інтеграції внутрішньо переміщених осіб, розбудови соціальної 
згуртованості, забезпечення соціально-економічної безпеки та стійкості приймаю-
чих територіальних громад і внутрішньо переміщених осіб:

- розроблення критеріїв оцінки інтеграції внутрішньо переміщених осіб до при-
ймаючих територіальних громад, зокрема на основі практичних та стратегічних ген-
дерних потреб таких осіб та ключових показників ефективності.

Відповідальні: МТОТ, обласні, Київська міська держадміністрації;

- проведення моніторингу стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб у 
приймаючі територіальні громади та оцінки їхніх потреб, зокрема  в розрізі категорій 
таких осіб, як особи з інвалідністю, включаючи аналіз з урахуванням статі та віку.
Відповідальні: МТОТ, Мінсоцполітики, обласні, Київська міська держадміністрації, орга-
ни місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні та громадські організації, наукові 
установи (за згодою);
- розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесен-
ня змін до актів законодавства щодо розширення переліку підстав для включення 
внутрішньо переміщених осіб до реєстрів територіальних громад фактичного прожи-
вання без дискримінації порівняно з іншими особами.

Відповідальні: МТОТ, МВС, ДМС, Мінсоцполітики, органи місцевого самоврядуван-
ня (за згодою);

- розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесення 
змін до актів законодавства щодо реалізації внутрішньо переміщеними особами своїх 
виборчих прав на всіх видах виборів, зокрема місцевих, за місцем фактичного прожи-
вання.
Відповідальні: Мін’юст, МВС, МТОТ, Національна поліція, Центральна виборча комісія 
(за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою);

1
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- розроблення та запровадження дієвих фінансово-кредитних механізмів підтримки 
бізнесу внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності, що 
позитивно впливатиме на економічний розвиток приймаючих територіальних громад

Відповідальні: Мінекономрозвитку, Мінфін, обласні, Київська міська 
держадміністрації;

- розвиток соціальних послуг, які надаються внутрішньо переміщеним особам 
відповідно до їхніх  потреб у приймаючій територіальній громаді

Відповідальні: обласні, Київська міська держадміністрації, органи місцевого само-
врядування (за згодою).

Створення механізму міжсекторальної взаємодії (охорона здоров’я, психологічна та 
соціальна підтримка, охорона громадського порядку, правова допомога) та взаємодії 
з громадськістю для подальшого посилення спроможності і координації діяльності 
щодо реагування на гендерно обумовлене та інші види насильства:

- проведення навчальних семінарів для територіальних громад та представників 
правоохоронних органів з метою посилення безпеки в територіальних громадах та 
попередження гендерно обумовленого насильства, включаючи постраждалих від сек-
суального насильства, пов’язаного з конфліктом,

Відповідальні: Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, обласні, Київська міська 
держадміністрації;

- здійснення оцінки національного законодавства та національної судової практи-
ки у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на відповідність міжнародним 
зобов’язанням України,

Відповідальні: Мін’юст, МТОТ, МЗС, міжнародні та громадські організації (за згодою).

2.2. Виконання Стратегії та Плану заходів у регіонах

За інформацією з регіонів, станом на січень 2019 року окремих програм інтеграції ВПО 
на виконання Стратегії та Плану заходів в областях не приймалося. На цей час чинні  заходи 
підтримки ВПО внесено до чинних та затверджених раніше регіональних програм.    

На виконання Стратегії та Плану заходів у регіонах проведено наступну роботу:

Вінницька область:  розроблено регіональний план заходів, спрямованих на покращення 
інтеграції ВПО на 2019 рік.

Дніпропетровська область: здійснюється збір інформації та пропозицій щодо можливих заходів 
для внесення  їх до регіонального плану заходів на виконання Стратегії.

Донецька область: розроблено Регіональну програму адаптації, інтеграції та допомоги ВПО на 
2019-2020 роки.

Закарпатська область: розроблено проект розпорядження голови облдержадміністрації щодо 
затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії на період до 2020 року.

2
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Запорізька область: проведено роботу щодо:

1) визначення житлових проблем ВПО (проведено інвентаризацію вільних приміщень, що 
можуть бути використані); 

2) забезпечення пенсійних і соціальних виплат –  інформування про пенсії і соціальні ви-
плати;

3) інформаційної кампанії з висвітлення позитивного досвіду інтеграції;

4) створення нових робочих місць: підвищення потенціалу агропромислового сектора; 
інформування ВПО щодо участі в мікрокредитуванні в агробізнесі;

5) аналізу проблем зайнятості, попиту на ринку праці, для планування роботи держцентрів 
зайнятості; 

6) тренінгів для вчителів та соцпрацівників для роботи з дітьми ВПО; 

7) психологічної підтримки та розвитку мовлення для дітей ВПО; 

8) сприяння здобуттю вищої освіти, дистанційної освіти, доступу до підручників.

Миколаївська область: підготовлено проект розпорядження голови Миколаївської обласної 
державної адміністрації щодо виконання Плану заходів з реалізації у Миколаївській області 
Стратегії інтеграції внутрішнього переміщення на період до 2020 року.

Рівненська область:

1) розроблено  та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації план заходів 
із реалізації Стратегії;

2) здійснено моніторинг житлових потреб внутрішньо переміщених осіб у Рівненській 
області у розрізі осіб/родин та населених пунктів;

3) надано ВПО в першочерговому порядку довгострокові кредити індивідуальним забудов-
никам житла на селі;

4) створена та підтримується в актуальному стані Єдина інформаційна база даних про 
внутрішньо переміщених осіб.

Харківська область: опрацьовуються пропозиції щодо розроблення регіональної програми 
підтримки ВПО.

Черкаська область: програма підтримки інтеграції внутрішньо переміщених осіб відповідно до 
плану заходів із реалізації Стратегії станом на 01.01.2019 не розроблялась.

Загалом регіони недостатньо включились до роботи щодо реалізації Стратегії та 
Плану заходів. Найчастіше в регіонах проводилась підготовча робота до розробки пла-
ну заходів на виконання Стратегії. В окремих випадках обласні органи провели робо-
ту в межах реалізації Стратегії та Плану заходів. У  цьому контексті варто відзначити  
Рівненську та Запорізьку області. 

Окремо слід сказати про Донецьку область, яка затвердила Регіональну програму 
адаптації, інтеграції та допомоги ВПО на 2019-2020 роки. Зазначена робота відповідає 
потребам регіону, адже область прийняла найбільшу кількість ВПО. 
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РОЗДІЛ 3. 
ПРОГРАМИ ДОПОМОГИ ВПО 
В РЕГІОНАХ 

«Компетентні органи мають першочерговий обов’язок і 
відповідальність за створення умов, а також забезпечення 
засобів, що дозволяють ВПО добровільно повертатися, у 
безпеці та з гідністю, у свої домівки або до місця звичайного 
проживання, або добровільно переселитися в іншу частину 
країни».

Принцип 28 Керівних принципів щодо внутрішнього 
переміщення ООН

3.1. Кількість та категорії ВПО в різних областях

Таблиця 1. Категорії ВПО, січень 2019 року

Область Постійне
населення

Всього ВПО, 
% до пост.
населення

з них, кількість ВПО  /  % до ВПО

працездат-
ного віку діти з інвалід-

ністю
пенсій-

ного віку

Вінницька 1554726
9898 3365 1612 503 2314

0,66% 34,00% 16,29% 5,08% 23,38%

Волинська 1033139
2972 1272 621 127 608

0,29% 42,68% 20,9% 4,27% 20,45%

Дніпропетровська 3205766
67541 22225 11972 2942 26780

2,11% 32,91% 17,73% 4,36% 39,65%

Донецька 4155983
487001 65861 67319 16989 303353

11,72% 13,52% 13,82% 3,49% 62,29%

Житомирська 1222238
6905 2312 1581 397 2025

0,56% 33,48% 22,90% 5,75% 29,33%

Закарпатська 1254306
3215 1319 853 122 575

0,26% 41,03% 26,53% 3,79% 17,88%

Запорізька 1706499
53007 14281 7587 2373 28458

3,11% 26,94% 14,31% 4,48% 53,69%

Івано-Франківська 1370979
3136 1396 599 152 644

0,23% 44,52% 19,10% 4,85% 20,54%
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Таблиця 1. Категорії ВПО, січень 2019 року

Область Постійне
населення

Всього ВПО, 
% до пост.
населення

з них, кількість ВПО  /  % до ВПО

працездат-
ного віку діти з інвалід-

ністю
пенсій-

ного віку

Київська 1761393
53616 17794 10267 1916 13681

3,04% 33,19% 19,15% 3,75% 25,52%

Кіровоградська 940206
6610 1865 1484 357 2334

0,70% 28,21% 22,45% 5,40% 35,31%

Луганська 2148619
269200 29671 21337 7830 194802

12,53% 11,02% 7,93% 2,91% 72,36%

Львівська 2504746
10455 3638 2724 319 1412

0,42% 34,80% 26,05% 3,05% 13,51%

Миколаївська 1131269
8011 3262 1968 392 2102

0,71% 40,72% 24,57% 4,89% 26,24%

Одеська 2369452
34625 13204 7841 1419 7425

1,46% 38,13% 22,65% 4,10% 21,44%

Полтавська 1393856
22469 6407 4235 1253 8056

1,61% 28,51% 18,85% 5,58% 35,85%

Рівненська 1156762
3067 1036 953 126 518

0,27% 33,78% 31,07% 4,11% 16,89%

Сумська 1080125
11281 3096 2372 675 3985

1,04% 27,44% 21,03% 5,98% 35,32%

Тернопільська 1043036
2078 778 508 125 503

0,20% 37,44% 24,45% 6,02% 24,21%

Харківська 2662497
125002 41215 15604 4042 50576

4,69% 32,97% 12,48% 3,23% 40,46%

Херсонська 1037259
12646 5059 1897 517 3844

1,22% 40,00% 15,00% 4,09% 30,40%

Хмельницька 1262618
5297 1413 987 271 1493

0,42% 26,68% 18,63% 5,12% 28,19%

Черкаська 1203954
11057 3647 2674 624 3554

0,92% 32,98% 24,18% 5,64% 32,14%

Чернівецька 901581
2485 1069 753 106 417

0,28% 43,02% 30,30% 4,27% 16,78%

Чернігівська 998682
6990 1963 1534 346 2070

0,70% 28,08% 21,95% 4,95% 29,61%

місто Київ 2908251
134821 61942 25799 4298 30893

4,64% 45,94% 19,14% 3,19% 22,91%
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Виходячи з даних таблиці 1, варто розділити регіони за кількістю переселенців відносно 
постійного населення:

- у більшості регіонів (13 областей) кількість ВПО складає до 1% постійного населення;

- частина (9 регіонів) має до 5% ВПО відносно постійного населення;

- Донецька та Луганська області мають більш ніж 10% ВПО  відносно постійного населення.

Як вбачається, регіони мають різну структуру ВПО, в якій переважають певні 
категорії населення.

Працездатні особи серед ВПО переважають у  таких регіонах:

Вінницька область 3 365 осіб 34,00%  переселенців

Волинська область 1 272 особи 60,31%  переселенців

Житомирська область 2 312 осіб 33,48%  переселенців

Закарпатська область 1 319 осіб 41,03%  переселенців

Івано-Франківська область     1 396 осіб 44,52%  переселенців

Київська область    17 794 особи 33,19%  переселенців

Львівська область    3 638 осіб 34,80%  переселенців

Миколаївська область    3 262 особи  40,72%  переселенців

Одеська область    13 204 особи   38,13%  переселенців

Рівненська область    1 036 осіб 33,78%  переселенців

Тернопільська область    778 осіб 37,44%  переселенців

Херсонська область    5 059 осіб 40,00%  переселенців

Черкаська область 3 647 осіб 32,98%  переселенців

Чернівецька область 1 069 осіб 43,02%  переселенців

місто Київ   61 942 особи 45,94%  переселенців
 

Ці області варто вважати чутливими до питання працевлаштування ВПО для 
забезпечення засобами до існування. Області є перспективними для впровадження 
проектів підприємницьких ініціатив та проектів, що забезпечать створення робочих 
місць.

До областей, що прийняли велику (понад 10 тисяч) кількість дітей, належать: 
Дніпропетровська (11 972 особи),  Донецька (67 319 осіб), Київська (10 267 осіб), 
Луганська (21 337 осіб), Харківська (15 604 особи) та місто Київ (25 799 осіб).

Очевидно, що такі області потребують розвитку відповідної інфраструктури. Крім 
того, варто забезпечити всіх дітей, які цього потребують, психологічною підтримкою, 
впроваджуючи відповідні програми.

Відносна кількість осіб з інвалідністю серед ВПО практично однакова.
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Особи пенсійного віку серед переселенців переважають у наступних областях:

Дніпропетровська  26 780 осіб 39,65% переселенців 

Донецька  303 353 особи 62,29% переселенців 

Запорізька  28 458 осіб 53,69% переселенців 

Кіровоградська  2 334 особи 35,31% переселенців 

Луганська  19 4802 особи 72,36% переселенців 

Полтавська  8 056 осіб 35,85% переселенців 

Сумська  3 985 осіб 35,32% переселенців 

Харківська  50 576 осіб 40,46% переселенців 

Хмельницька  1 493 осіб  28,19% переселенців 

Чернігівська  2 070 осіб 29,61% переселенців 
 

У зазначених регіонах варто пріоритетно розвивати проекти забезпечення 
соціальним житлом.

3.2. Програми допомоги ВПО, що діють в окремих областях

Далі наведена інформація щодо регіональних програм підтримки ВПО в 
окремих областях України. Зазначені нижче програми не були створені на ви-
конання Стратегії та Плану заходів, однак продовжують своє існування для ВПО.

Розглянемо окремо області, які внесли  питання допомоги ВПО до чинних  
бюджетних програм, та області, які затвердили окрему програму підтримки 
ВПО.

3.2.1. Області, які внесли питання допомоги та інтеграції ВПО
           до чинних бюджетних програм 
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Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019

Рішення ради №702 від 04.12.2018
Пріоритети щодо ВПО
Пріоритеті 6 “Соціальний захист окремих категорій громадян. Ефективне функціонування 
соціальної сфери” передбачає охоплення послугами сімей (осіб), що перебувають (опинили-
ся) в складних життєвих обставинах (постраждалі від насильства в сім’ї, жертви торгівлі людьми, 
внутрішньо переміщених особи та інші).

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпе-
чення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період 
до 2021 року

Рішення ради №226 від 20.12.2016
Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає:
- проведення масштабних інформаційних кампаній серед населення, в тому числі серед 
внутрішньо переміщених осіб, щодо запобігання ризикам потрапляння в ситуації торгівлі людьми 
та можливостей отримання допомоги;
- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії торгівлі людьми, 
особливо серед внутрішньо переміщених осіб.

Програма зайнятості населення Вінницької області на період до 2020 року

Рішення ради №226 від 20.12.2016
Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає:
- компенсацію витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових 
трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО;
- сприяння самозайнятості безробітних шляхом одноразової роки виплати допомоги по 
безробіттю для організації ними підприємницької діяльності, надавати перевагу кандидатам з чис-
ла демобілізованих учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, мешканців сільської місцевості;
- забезпечення професійним навчанням зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо 
переміщених осіб та демобілізованих учасників АТО на базі навчальних закладів регіону та центрів 
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості;
- сприяння організації зайнятості осіб з числа демобілізованих учасників антитерористичної 
операції та внутрішньо переміщених осіб.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Програми доступні за посиланням:
https://vinrada.gov.ua/perelik_dovgostrokovih_program.htm 

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема і в 
пріоритетному порядку, належать наступні:
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Відповідно до пояснень органів соціального захисту, інші програми допомоги, наявні 
у Вінницькій області, не надають будь-яких пріоритетів для ВПО і діють для них на рівні з 
постійним населенням. До таких програм слід віднести:

1. Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період 
до 2020 року, затверджену рішенням обласної ради № 575 від 20.12.2017.

Програма передбачає відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залучени-
ми суб’єктами малого і середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів; 
підтримку стартапів підприємців-початківців через конкурс бізнес-планів. Стратегія виділяє 
окремою категорію учасників АТО та не містить аналогічного зауваження щодо ВПО.

2. Обласна програма „Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки”, затверджена рішенням 
обласної ради №597 від 26.04.2018.

Програма передбачає підвищення соціального захисту студентів із числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів з числа осіб, визнаних учасни-
ками бойових дій, та студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій. Відповіно 
до Програми здійснюються компенсаційні виплати за проживання в студентських гуртожит-
ках коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного бюджету, студентів з числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів з числа осіб, визнаних учасниками 
бойових дій, та студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій. Зазначена Про-
грама не містить тих самих пільг для дітей з числа ВПО, попри наявність Постанови КМУ від 23 
листопада 2016 р. № 975 “Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям грома-
дян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти”.

3. Обласна програма “Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-                             
2021 роки”, затверджена рішенням обласної ради №223 від 20.12.2016.

Програма не виділяє пріоритетні категорії населення.

Обласна цільова соціальна програма оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2019 року

Рішення ради №226 від 20.12.2016
Пріоритети щодо ВПО

До дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, віднесені діти ВПО. Для них 
передбачені заходи оздоровлення і відпочинку

Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» на 2016–2020 роки

Рішення ради №702 від 04.12.2018

Пріоритети щодо ВПО

Програма передбачає забезпечення:
 - партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та 
внутрішньо переміщених осіб:
- сприяння проведенню інформаційних, освітніх, культурно- мистецьких, спортивно-оздоровчих 
та ін. заходів, спрямованих на підтримку та соціальну інтеграцію внутрішньо переміщених дітей 
та молоді;
- підтримка заходів студентської молоді переміщеного Донецького Національного Університету.
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4. Програма “Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян” на 2016-2020 роки,  
затверджена рішенням обласної ради №45 від 11.02.16.

Програма не виділяє пріоритетні категорії населення.

5. Комплексна регіональна програма пільгового довготермінового кредитування грома-
дян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, за-
тверджена рішенням обласної ради №465 від 28.09.2017.

Програма передбачає кредитування на будівництво (реконструкцію) і придбання житла 
молодим сім’ям, одиноким молодим громадянам, учасникам антитерористичної операції та 
членам їхніх сімей, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, держслужбовцям та 
працівникам бюджетної сфери та не передбачає виокремлення такої категорії, як ВПО.

Висновки та рекомендації  по області:

1. Вінницька область, відповідно до Плану заходів: здійснює розробку про-
грам підтримки ВПО, забезпечення зайнятості і розширення можливостей пра-
цевлаштування,  навчання, оздоровлення дітей, розвитку молоді з числа ВПО.

2. Вінницька область має переважання серед ВПО працездатного населен-
ня, тому наявність програми зайнятості та виділення окремих заходів для ВПО 
є позитивним показником забезпечення інтеграції. 

3. Рекомендовано для області сприяти підприємницькій активності ВПО, 
включивши їх як окрему категорію в програму підтримки 

4. Проблема забезпечення житлом ВПО шляхом визначення окремих 
програм чи пріоритетів у чинних програмах потребує уваги та опрацювання 
відповідно до потреб ВПО та можливостей місцевого бюджету.

5. Проблема забезпечення ВПО психосоціальною підтримкою перебуває 
поза увагою.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Програми доступні за посиланням:
https://oblrada.dp.gov.ua/region-programmes/  

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема в 
пріоритетному порядку, належать наступні:

Програма щодо надання  фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам), що 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Дніпропетровської 
області, на 2013–2023 роки

Рішення ради №438-19/VІ від 21.06.2013          

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає:

відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги та за тимчасове проживання внутрішньо 
переміщених осіб (вимушених переселенців).

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської обл. на 2019 рік

Рішення ради № 396-15/VIІ  від 07.12.2018 

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає:
- вдосконалення  інформування населення про роботу органів влади стосовно надання соціальної 
та психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції та вимушеним переселенцям із 
зони антитерористичної операції;
- збільшення кількості осіб з числа внутрішньо переміщених, забезпечених роботою за сприяння 
державної служби зайнятості;
- своєчасну виплату щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття 
витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

До програм, які не виділяють будь-яких пріоритетних категорій населення області та які 
слід застосовувати для допомоги ВПО, належать:

1. Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Дніпропетровській області 
на 2019–2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 01.12.2017 №276-11/VIІ.

Передбачає надання підтримки інноваційно-орієнтованим проектам, розробленим 
суб’єктами малого і середнього підприємництва, для започаткування та розвитку бізнесу; спри-
яння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва; розширення 
можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних 
ресурсів; удосконалення системи інформаційної підтримки.
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2. Регіональна програма розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 
2015-020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.01.2015 №609-29/VI.

Передбачає: створення відповідних умов щодо спорудження житла для молодих сімей у 
сільській місцевості, насамперед молодих спеціалістів; створення ефективних фінансово-
кредитних механізмів, що залучаються для фінансування житла для молоді; здешевлення 
вартості будівництва житла за рахунок формування організаційних засад; удосконалення роз-
витку системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) та інших 
форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

3. Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 
2014–2021 роках, затверджена рішенням обласної ради від 27.12.2013 №507-23/VI.

Передбачає: організацію відпочинку на базі закладів оздоровлення та відпочинку, 
позаміських та санаторного типу для сімей із дітьми, які потребують особливої соціальної ува-
ги та підтримки: організація виїзних консультативних пунктів з метою надання консультацій, 
психолого-педагогічної, інформаційної,  соціально-медичної  допомоги дітям; оздоровлення 
дітей шкільного віку за рахунок коштів (повністю або частково) бюджету Дніпропетровського 
обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4. Програма зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012–2022 роки (нова 
редакція), затверджена рішенням обласної ради від 22.06.2018 №351-13/VIІ.

Передбачає: створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, залучення 
незайнятої частини громадян працездатного віку до економічно активної діяльності; стиму-
лювання зацікавленості  роботодавців у створенні нових робочих місць; збереження та роз-
витку трудового потенціалу; підвищення ролі зацікавлених  у перетвореннях на ринку праці 
учасників соціального діалогу (об’єднань організацій роботодавців та професійних спілок).

5. Обласна програма “Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2015–2019 роки” (зі 
змінами), затверджена рішенням обласної ради від 05 грудня 2014 року № 586-28/V

Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом 
підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом 
профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних, найбільш значущих у 
соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб.

6. Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 
2015–2019 роки, затверджена рішенням обласної ради від 05.12.2014 №588-28/VI. 

Програма передбачає підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, 
ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих 
груп населення, забезпечення державних гарантій та впровадження нових механізмів поси-
лення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з об-
меженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян. При цьому не 
виділяє  в окрему категорію ВПО.

7. Регіональна комплексна Програма правової освіти населення на 2016–2020 роки, затвер-
джена рішенням обласної ради від 25.03.2016 №28-03/VII.

Підвищення загального рівня правової освіти населення, формування у громадян правової 
свідомості.
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Висновки та рекомендації  по області:

1. Дніпропетровська область приділяє недостатньо уваги проблемам ВПО 
та виконанню Плану заходів, зокрема в порівнянні з іншими областями, які 
мають значно меншу кількість переселенців. Зокрема, уваги потребують про-
блеми: розробки програм підтримки ВПО, забезпечення житлом, забезпечення 
зайнятості і розширення можливостей працевлаштування, навчання, оздоров-
лення дітей, розвитку молоді з числа ВПО.

2. Область має загальні програми для населення, в яких виділяє окремі, 
пріоритетні категорії, які мають права користуватися програмами, при цьому 
особи з числа ВПО залишаються поза увагою і перетворюються на “невидиму 
категорію” потребуючого населення. 

3. Рекомендовано забезпечити включення ВПО як пріоритетної категорії населен-
ня до окремих програм допомоги, з урахуванням потреб ВПО.
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Програми доступні за посиланням: 
http://www.zoda.gov.ua/article/27/struktura-oda.html  

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема в 
пріоритетному порядку, належать наступні:

Обласна Програма соціальної підтримки ветеранів війни,  праці, дітей війни, інвалідів,  інших 
соціальних  груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах  «Назустріч лю-
дям» на 2015–2019 роки

Рішення ради № 28 від 25.06.2014         

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає:
- забезпечення внутрішньо переміщених осіб безоплатним тимчасовим проживанням (за умови 
оплати зазначеними особами вартості комунальних послуг) відповідно до законодавства та без-
оплатним харчуванням на період до отримання такими особами статусу безробітних або їх пра-
цевлаштування, але не більше одного місяця;
- надання правової допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної операції на територію Запорізької області;
- надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Програма зайнятості населення Запорізької області на 2018–2020 роки

Рішення ради №58 від 22.05.18 

Пріоритети щодо ВПО
Заходи програми:
- забезпечити пошук підходящої роботи для внутрішньо переміщених осіб та демобілізованих 
учасників антитерористичної операції в усіх регіонах України засобами Єдиної інформаційно-
аналітичної системи державної служби зайнятості;
- організація та проведення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб;
- організація психологічного супроводу у період профнавчання безробітних з числа внутрішньо 
переміщених осіб;
- забезпечити сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб,  у тому числі шляхом надання 
одноразової виплати допомоги з безробіття на організацію підприємницької діяльності, а також 
шляхом участі безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.
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Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 
2017–2018 роки

Рішення ради №33 від 06.04.2017

Пріоритети щодо ВПО
Проект «Еврика!»:  навчання/підвищення кваліфікації безробітних, ВПО, СПД шляхом написан-
ня проектних грантових заявок, бізнес-планів, соціальних проектів англійською мовою з ме-
тою залучення інвестицій у власний бізнес та реалізація соціальних проектів. Соціальний про-
ект, спрямований на навчання та підвищення кваліфікації безробітних, внутрішньо переміщених 
осіб, підприємців, науковців у межах Запорізької області, з метою сприяння інтеграції до гло-
бальних бізнесових й інноваційних процесів та налагодженню міжнародних зв’язків, розробці 
міжнародних проектів співпраці задля розвитку та підвищення економічного потенціалу регіону.

Проект ЗДІА «Організація навчання ІТ-технологіям для можливості започаткування власного бізнесу 
та роботи дистанційно» - навчання та підвищення кваліфікації військовослужбовців, безробітних, 
суб'єктів підприємницької діяльності , внутрішньо переміщених осіб шляхом організації та запо-
чаткування власного бізнесу на основі новітніх ІТ-технологій та можливості роботи дистанційно.

 

Висновки та рекомендації  по області:

1. Аналіз місцевих програм області є ускладненим у зв’язку з їх розміщенням на 
сторінках окремих департаментів та відсутністю єдиного посилання і бази про-
грам, як це реалізовано в інших областях.

2. Запорізька область зважено підійшла до розв’язання основних проблем 
ВПО та, відповідно, до Плану заходів: забезпечила розробку програм підтримки 
ВПО, забезпечення тимчасовим житлом, забезпечення зайнятості і розширен-
ня можливостей працевлаштування, навчання, оздоровлення дітей, розвитку 
молоді з числа ВПО.
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Регіональні правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на 
селі в Рівненській області

Рішення ради  №118 від 11.03.16     

Пріоритети щодо ВПО
Першочергово кредити надаються ВПО. 

Обласна програма підтримки молоді на 2016–2020 роки

Рішення ради №18 від 25.12.2015

Пріоритети щодо ВПО
Програма спрямована на:
- формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання;
- здоровий спосіб життя молоді;
- розвиток неформальної освіти;
- зайнятість молоді;
- житло для молоді;
- партнерську підтримку молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та 
внутрішньо переміщених осіб;
- здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа ВПО.

План заходів з реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 
2020 року в Рівненській області 

Рішення ради №200 від 17.06.2016 

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає:
- проведення регіональних інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми 
для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків 
потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної 
допомоги у державних інституціях;
- ідентифікацію осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед внутрішньо переміщених осіб.

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ  

Програми доступні за посиланням:
http://oblrada.rv.ua/documents/oblprogram/oblprogram.php 

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема в 
пріоритетному порядку, належать наступні:
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До програм, які не виділяють будь-яких пріоритетних категорій населення області і які слід 
застосовувати для допомоги ВПО, належать:

1. Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості 
„Власний дім” на 2016-2020 роки, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 
25.12.2015 №19. 

Програма передбачає пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для: 
спорудження житлових будинків, придбання житла, реконструкції та капітального ремонту 
житла, утеплення житлових будинків із використанням енергозберігаючих технологій (зо-
крема, заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів, системи вентиляції, автоматики 

Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018–
2022 роки

Рішення ради  № 750 від 01.12.2017 

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає надання:
- матеріальної підтримки  ветеранам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та вимушено 
переміщеним  до Рівненської області з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції громадянам.

Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

Рішення ради №862 від 16.03.2018  

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає підвищення рівня охоплення дітей послугами з оздоровлення, насамперед 
тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема дітей – ВПО.

Програма зайнятості населення Рівненської області на 2018–2022 роки

Рішення ради №940 від 18.05.2018

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає:
-  компенсацію витрат роботодавцям на оплату праці, які працевлаштовують зареєстрованих 
безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб;
- сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, неповнолітніх, учасників антитерористичної 
операції, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни – добровольців, організація професійного 
навчання для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
- сприяння розвитку підприємницької ініціативи та самозайнятості безробітного населення, в пер-
шу чергу внутрішньо переміщених осіб,  для організації підприємницької діяльності за рахунок 
співфінансування.

Програма правової освіти населення Рівненської області на 2018–2020 роки

Рішення ради №1093 від 07.09.2018 

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам 
та учасникам антитерористичної операції Рівненської області.
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підтримки достатньої комфортної температури в оселях), спорудження інженерних мереж, 
підключення їх до існуючих комунікацій, витрати з надання та обслуговування кредитів, удо-
сконалення нормативно-правової бази, що регулює пільгове кредитування індивідуальних 
сільських забудовників.

2. Обласна програма забезпечення надання медичної допомоги хворим з ураженням органів 
опори та руху на 2016-2020 роки, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 
27 квітня 2016 року № 235.

Програма передбачає придбання ортопедо-травматологічному відділенню комунального 
закладу „Рівненська обласна клінічна лікарня” Рівненської обласної ради імплантатів (кульшо-
вих, колінних суглобів) та інструментарію для проведення  оперативного втручання громадя-
нам з ураженням органів опори та  руху.

3. Програма “Діти Рівненщини” на 2016–2020 роки, схвалена розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 30 вересня 2016 року №599.

Передбачає забезпечення доступності і підвищення якості первинної медико-санітарної, 
спеціалізованої та висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги дітям різних 
вікових груп на всіх рівнях її надання, зниження захворюваності,  смертності дітей, дитячої 
інвалідності.

4. Обласна програму забезпечення молоді житлом на 2018–2023 роки, схвалена розпоряд-
женням голови облдержадміністрації від 5 березня 2018 року № 143.

Передбачає зменшення вартості будівництва житла для молоді; встановлення під час роз-
рахунку розміру пільгового кредиту молоді, що надається за рахунок коштів державного бюд-
жету, нормативної площі в розмірі 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатко-
во 10,5 кв. метра на сім’ю, для багатодітних сімей, молодих спеціалістів, що працюють у селах 
і селищах та які уклали трудовий договір із підприємствами, установами та організаціями, що 
розташовані у таких населених пунктах, – 20 кв. метрів на сім’ю; розвиток різних форм участі 
молоді в організації будівництва (придбання) житла.

5. Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018–
2020 роки, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 лютого 2018 року 
№103.

Передбачає надання суб’єктам малого і середнього підприємництва необхідної 
організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної та фінансово-
кредитної підтримки, вдосконалення інфраструктури підтримки бізнесу.

Висновки та рекомендації  по області:

1. Рівненська область, відповідно до Плану заходів: здійснює розробку програм 
підтримки ВПО, забезпечення зайнятості і розширення можливостей працев-
лаштування,  забезпечення житлом, навчання, оздоровлення дітей, розвитку 
молоді з числа ВПО.

2. Рівненська область є однією з областей, що приділяють достатньо уваги 
проблемам ВПО, включаючи цю категорію населення до програм. 

3. Область правильно розставила пріоритети у програмах, враховуючи 
структуру ВПО та необхідність підтримувати працездатне населення. 

4. Рекомендовано для області сприяти підприємницькій активності ВПО, 
включивши їх як окрему категорію в програму підтримки малого і середнього 
підприємництва.
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Програми доступні за посиланням: 
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public-information/oblasni-programi   

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема в 
пріоритетному порядку, належать наступні:

Програма зайнятості населення Харківської області на період до 2020 року

Рішення ради  №663-IIV від 01.03.18

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає:
- сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб, у 
т.ч. шляхом компенсації витрат роботодавця на оплату праці, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації;
- реалізація пілотного проекту «Рука допомоги» із залучення до роботи членів малозабезпечених 
сімей та внутрішньо переміщених осіб;
- здійснення індивідуального супроводу окремих категорій безробітних з числа внутрішньо 
переміщених осіб, які започаткували власну справу, за рахунок виплати допомоги по безробіттю 
одноразово протягом 12 місяців після працевлаштування. 

Програма надання підтримки учасникам 
АТО для будівництва і придбання житла в 
Харківській області на 2016–2018 роки

Програма надання підтримки учасникам 
АТО та операції ОСС для будівництва житла в 
Харківській області на 2019–2021 роки

Рішення ради №100-VII від 14.04.2016                      Рішення ради №825-VII від 06.12.18                 

Пріоритети щодо ВПО
Надається підтримка у розмірі 40% вартості житла. Перевага надається ВПО – учасникам АТО. 

Комплексна  Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016–2020 роки

Рішення ради №15-VІІ від 17.12.2015

Пріоритети щодо ВПО
Передбачає виключно створення в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення 
комфортні умови проживання одиноких осіб, які потребують постійного стороннього догляду, у 
тому числі переселених із соціальних закладів, розташованих у зоні АТО.

Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 
2016–2020 роки

Рішення ради 245-VІI від 08.09.2016

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає:
- підтримку малого та середнього бізнесу, у тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, за раху-
нок ресурсів міжнародних донорських організацій.
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Програми, що наявні у Харківській області, не надають будь-яких пріоритетів для ВПО і 
діють для них на рівні з постійним населенням:

1. Комплексна обласна програма «Здоров’я Слобожанщини» на 2019–2020 роки.

Передбачає підвищення доступності та покращення якості медичної допомоги, надання 
безоплатних медичних послуг. Програма містить пріоритетні умови для учасників бойових дій, 
ветеранів, інших категорій населення.

2. Обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на            
2019 рік.

Передбачає: удосконалення механізму підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі за рахунок бюджетних коштів; надання фінансової підтримки індивідуальним забу-
довникам: довгострокових (до 20 років, а молодим та неповним сім’ям – до 30 років) кредитів 
у розмірах, що визначаються з розрахунку кошторисної вартості будинку, для спорудження 
індивідуальних житлових будинків із надвірними підсобними приміщеннями та добудови не-
завершених житлових будинків.

Пріоритетів для будь-яких категорій населення не передбачає.

Висновки та рекомендації  по області:

1. Харківська область, відповідно до Плану заходів: здійснює розробку програм 
підтримки ВПО, забезпечення зайнятості і розширення можливостей працевлашту-
вання.

2. Попри значну кількість осіб пенсійного віку Харківська область не має програм 
надання соціального житла для ВПО, а також програм розв’язання  житлових проблем 
працездатного населення.  

3. Програма підтримки підприємництва серед ВПО передбачає допомогу за раху-
нок міжнародних донорів.
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Програми доступні за посиланням: 
http://khoda.gov.ua/regionalni-programi/  

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема в 
пріоритетному порядку, належать наступні:

Програма фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва у Херсонській 
області на 2018–2020 роки

Рішення ради  №751 від 16.03.2018 

Пріоритети щодо ВПО
Надання коштів обласного бюджету на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами 
суб’єктів малого та середнього підприємництва.
Можуть бути підтримані проекти суб’єктів підприємництва в транспортно-логістичній сфері, туризмі, 
ІТ-технологіях, а також проекти, що мають суттєве соціальне значення для регіону – інфраструктурні 
проекти та соціальне підприємництво (сприяння зайнятості серед окремих категорій населення, зо-
крема молоді, жінок, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб). 

Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у Херсонській області на 
2018–2022 роки

Рішення ради №824 від 16.03.2018           

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає пріоритетне надання внутрішньо переміщеним особам безповоротної 
фінансової допомоги для забезпечення доступним житлом за рахунок коштів обласного бюджету.

 

Програми, що наявні в області та не надають будь-яких пріоритетів для ВПО і діють для них 
на рівні з постійним населенням:

1. Регіональна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань 
на 2017–2021 роки, затверджена рішенням обласної ради №495 від 09.06.2017р.

Передбачає забезпечення оперативних втручань у хворих на серцево-судинні захворю-
вання та покращення якості життя  (закупівля клапанів, стентів, тощо).

2. Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, 
утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015–2019 роки, затверджена 
рішенням обласної ради від 29.04.2015 № 1204.

Передбачає створення сприятливих умов для соціального захисту, реабілітації та адаптації в 
суспільстві  осіб похилого віку та інвалідів; забезпечення надання соціальних послуг, соціально-
побутового обслуговування й адаптації ветеранів та інвалідів; забезпечення реабілітації, 
професійного навчання, працевлаштування осіб з інвалідністю.
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Висновки та рекомендації  по області:

1. Херсонська область, відповідно до Плану заходів: здійснює розробку програм 
підтримки ВПО, розв’язує проблеми зайнятості через підприємницькі ініціативи та за-
безпечення доступним житлом.

2. Переважна більшість ВПО в Херсонській області – особи працездатного віку, у 
зв’язку з чим важливим є напрямок забезпечення зайнятості ВПО та працевлаштуван-
ня.

3. В області відсутні програми підтримки дітей, правового захисту ВПО а також про-
грами психосоціальної підтримки, що слід впроваджувати, виходячи з потреб ВПО.



www.radnyk.orginfo@radnyk.org

Звіт підготовлено завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках програми «Радник з питань ВПО», 
яку реалізовує канадська неурядова організація "Stabilization Support Services" 29

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Програми доступні за посиланням: 
http://km-oblrada.gov.ua/teksti-regionalnix-program-shho-
znaxodyatsya-na-kontroli-oblasnoї-radi/

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема в 
пріоритетному порядку, належать наступні:

Обласна соціальна програма підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству 
на період до 2020 року

Рішення ради №42-5/2016  від 21.04.2016 

Пріоритети щодо ВПО
Програма для сімей у складних життєвих обставинах, що передбачає забезпечення соціальної, 
медичної, правової та матеріальної підтримки ВПО.

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016–2020 роки

Рішення ради № 14-4/2016 від 17.02.2016          

Пріоритети щодо ВПО
До цієї програми Департамент соціальної політики розробив проекти наказів, що передбачають 
надання допомоги ВПО.

Обласна програма правової освіти населення на 2016–2020 роки

Рішення ради № 14-4/2016 від 17.02.2016          

Пріоритети щодо ВПО
Передбачає здійснення правороз’яснювальної роботи серед внутрішньо переміщених осіб шля-
хом висвітлення в теле- та радіоефірі, на шпальтах газет питань відповідної тематики, здійснення 
виступів у трудових колективах, навчальних закладах.

Обласна цільова соціальна програма «Молодь Хмельниччини» на 2016–2020 роки

Рішення ради №39-5/2016 від 21.04.2016          

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає  на тимчасово 
окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб.

Програма зайнятості населення Хмельницької області до 2020 року

Пріоритети щодо ВПО
Передбачає сприяння зайнятості громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території 
України, їх адаптації до місцевого ринку праці та інтеграції у місцеві громади.
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Програми, що наявні в області та не надають будь-яких пріоритетів для ВПО і діють для них 
на рівні з постійним населенням:

1. Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім»  на 2012–2020 
роки, затверджена рішенням обласної ради від 15 березня 2012 року №11-9/2012.

Передбачає: забезпечити кредитною підтримкою подальший розвиток індивідуального 
житлового будівництва на селі, добудову об’єктів житла, що знаходяться у стадії незавершено-
го будівництва, реконструкцію існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування; 
заохочення до будівництва та придбання житла на селі, стимулюванню закріплення і зростан-
ня чисельності молоді на селі, зниження рівня міграції сільського населення в міста та за межі 
області. Програма передбачає підтримку молодих і багатодітних сімей.

Висновки та рекомендації  по області:

1. Хмельницька область, відповідно до Плану заходів: здійснює розробку програм 
підтримки ВПО, забезпечення зайнятості і розширення можливостей працевлашту-
вання, розвитку молоді з числа ВПО.

2. Виходячи зі структури населення, у Хмельницькій області варто впроваджувати 
напрям забезпечення соціальним житлом, програми доступного житла для працездат-
ного населення та сприяння підприємництву серед ВПО. 

3. Необхідно також оцінити проблеми забезпечення ВПО психосоціальною 
підтримкою та впровадити таку програму за потребою.
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Програми доступні за посиланням: 
http://www.mk-oblrada.gov.ua/oblasni-programy 

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема в 
пріоритетному порядку, належать наступні:

Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року

Рішення ради №5  від 22.12.2016 

Пріоритети щодо ВПО
Вирішення невідкладних питань соціально-побутового, медичного, організаційно-правового та 
культурного обслуговування ветеранів війни й праці, вимушених переселенців зі східних областей 
України, учасників антитерористичної операції, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Програма зайнятості населення  Миколаївської області на період до 2020 року

Рішення ради  №226 від 20.12.2016    

Пріоритети щодо ВПО
Програма для соціального захисту та допомоги у разі настання безробіття внутрішньо переміщених 
осіб; підвищення конкурентоспроможності громадян, які потребують додаткових гарантій на рин-
ку праці, зокрема молоді та внутрішньо переміщених осіб.

Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки

Рішення ради  № 23 від 12.10.2017        

Пріоритети щодо ВПО
Програма передбачає: надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським 
забудовникам, в тому числі ВПО.

Комплексна соціально-економічна програма забезпечення громадян житлом у Миколаївській 
області на 2018-2022 роки

Рішення ради № 23 від 21.12.2017       

Пріоритети щодо ВПО
За Програмою, внутрішньо переміщені особи мають право на отримання державної підтримки на 
будівництво (придбання) житла у розмірі 50% від нормативної вартості житла.

Програма  розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській обл. на 2019-2020 роки

Рішення ради №7 21.12.2018    

Пріоритети щодо ВПО
Забезпечення можливостей для самореалізації широких верств населення, в тому числі ВПО
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Програма  «Молодь Миколаївщини» на 2016 – 2020 роки.

Рішення ради № 9 від 11.03.2016

Програма передбачає:
- партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та 
внутрішньо переміщених осіб – розробка програми та здійснення державних і громадських 
заходів, спрямованих на  інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку молоді, 
яка проживає на тимчасово окупованій території України, та молоді з числа вимушених мігрантів;
- сприяння соціальній адаптації молоді з числа тимчасових переселенців (освітній, трудовій, 
громадсько-політичній, дозвільній);
- будівництво і надання молоді гуртожитків та соціальних квартир, створення державного фонду 
перехідного житла для молоді, квартири якого передаються від одного господаря до іншого в по-
рядку поліпшення  житлових умов попереднього;
- надання молоді державних квартир у тимчасову оренду;
- спрямування професійних інтересів молоді за формулою: «інформування-навчання-тестування-
залучення»;
- «Молодіжне підприємництво». Мета: сприяння розвитку молодіжного підприємництва, 
самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі;
- «Волонтер». Мета – створення обласної асоціації волонтерства як форми залучення молоді до 
суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості.

 

У Миколаївській області також наявні програми, не надають будь-яких пріоритетів для ВПО 
і діють для них на рівні з постійним населенням. До таких програм слід віднести:

1. Обласна Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, 
затверджена рішенням обласної ради № 10 від 22.10.2010.

Програма передбачає створення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-
курортної реабілітації хворих; удосконалення системи психологічної підтримки онкологічних 
хворих та членів їх сімей, зокрема із залученням волонтерів; удосконалення системи надання 
паліативної допомоги онкологічним хворим

2. Обласна Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-
2016 роки, затверджена рішенням обласної ради №21 від 21.12.2012.

Цілі Програми: забезпечити можливість вибору пацієнтом різних варіантів отримання 
медичної допомоги (як в інтенсивній, так і в підтримувальній фазах); забезпечити ефективність 
системи закупівлі протитуберкульозних препаратів, їх раціонального розподілу та моніторингу 
використання; тощо.

3. Обласна Цільова соціальна програма з протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2015-2018 роки, 
затверджена рішенням обласної ради №4 від 16.04.2015.

Програма передбачає забезпечення надання якісних і доступних послуг з профілактики та 
діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг 
з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, в умовах реформування системи охо-
рони здоров’я.

4. Обласна Програма запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових за-
хворювань на 2018-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради №1 від 12.04.2018.
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5. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки, 
затверджена рішенням обласної ради №13 від 21.12.2018.

Програма передбачає надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки.

Висновки та рекомендації по області:

1. Миколаївська область досить системно вирішує проблеми ВПО, включаючи 
вирішення проблем зайнятості й розширення можливостей працевлаштування, за-
безпечення житлом, навчання, оздоровлення дітей, розвитку молоді з-поміж ВПО. Об-
ласть приділяє достатньо уваги проблемам ВПО.

2. Область правильно розставила пріоритети у програмах, враховуючи структуру 
ВПО та необхідність підтримувати працездатне населення.
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Програми доступні за посиланням: 
http://sm.gov.ua/uk/2012-02-03-08-03-13.html 

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема в 
пріоритетному порядку, належать наступні:

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки, затверджена 
рішенням облради від 22.12.2016

Рішення ради від 22.12.2016

Пріоритети щодо ВПО
1. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб, зокрема забезпечення першочергового задо-
волення потреб найбільш незахищених категорій ВПО (діти, вагітні жінки, інваліди, особи похилого 
віку), надання безоплатної первинної правової допомоги, державної соціальної допомоги ВПО. 
2. Розв’язання проблем медичного обслуговування, надання освітніх послуг ВПО:  Організація та 
надання медичної та психологічної допомоги ВПО, здійснення превентивних заходів з метою 
запобігання погіршення фізичного та психічного здоров’я ВПО; Надання психологічної, соціально-
педагогічної допомоги ВПО; Забезпечення вільного та безперешкодного доступу ВПО до безкош-
товних освітніх послуг. 
3. Побутове забезпечення: вжиття заходів щодо створення соціального житлового фонду в містах 
(гуртожитки) для надання в оренду ВПО на пільгових умовах; надання житла в оренду на пільгових 
умова. 4. Розроблення стратегії інформаційної політики з питань формування ціннісної орієнтації 
ВПО: ідентичності з Україною, патріотизму, толерантності, правової культури, зокрема за допомо-
гою цільових інформаційно-освітніх, культурно-освітніх програм.

Обласна цільова комплексна програма  “Молодь Сумщини” на 2016–2020 роки

Пріоритети щодо ВПО
Створення належних умов для всебічного розвитку молоді Сумщини – забезпечення партнерської 
підтримки молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Програма зайнятості населення Сумської області на 2018–2020 роки

Рішення ради від 20.12.2017          

Пріоритети щодо ВПО
Передбачає збільшення забезпечення працевлаштування ВПО.

 

Програми, що наявні в області та не надають будь-яких пріоритетів для ВПО і діють для них 
на рівні з постійним населенням:

1. Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2017–
2020 роки, затверджена 15.09.2017 передбачає підтримку малого і середнього підприємництва 
шляхом компенсації сплачених відсотків за кредитами; застосування пільгових умов оподатку-
вання; залучення міжнародних організацій до кредитування.
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2. Обласна цільова програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної 
допомоги в Сумській області на 2018–2022 роки, затверджена рішенням Сумської обласної 
ради від 20.12.2017.

3. Про внесення змін до Обласної програми перспективного розвитку закладів охорони 
здоров’я третинного рівня Сумської області на 2017–2021 роки, затверджена рішенням Сумської 
обласної ради від 12.20.2017.

Висновки та рекомендації  по області:

1. В Сумській область, відповідно до Плану заходів, в рамках єдиної програми перед-
бачено надання соціальної підтримки ВПО, забезпечення житлом, охорони здоров’я та 
інформаційна підтримка, що можна вважати структурованим підходом до розв’язання 
проблем ВПО.

2. Область передбачила розв’язання проблем зайнятості ВПО і розширення мож-
ливостей працевлаштування окремою програмою.

3. У Сумській області переважна кількість ВПО – особи пенсійного віку, у зв’язку з 
чим варто звернути увагу на програми забезпечення соціальним житлом. 

4. Рекомендовано для області сприяти підприємницькій активності ВПО, включив-
ши їх як окрему категорію в програму підтримки малого і середнього підприємництва.
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Програми доступні за посиланням: 
http://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi.html 

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема в 
пріоритетному порядку, належать наступні:

Програма зайнятості населення Черкаської області на 2018–2020 роки

Рішення ради №21-20/VIІ від 02.03.2018

Пріоритети щодо ВПО
Передбачає посилення соціального захисту осіб, які не можуть на рівних конкурувати на ринку 
праці, зокрема внутрішньо переселених осіб.

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016–2020 роки

Рішення ради №4-3/VIІ від 25.03.2016

Пріоритети щодо ВПО
Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме – зі 100% 
оплатою путівок з обласного бюджету дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

Про обласну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

Рішення ради № 9-5/VIІ від 07.10.2016 

Пріоритети щодо ВПО
Передбачає: 
- розроблення та затвердження списку індикаторів для сприяння виявленню осіб, які постраждали 
від  торгівлі людьми, в тому числі осіб без громадянства та внутрішньо переміщених осіб;

- проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми для населен-
ня, зокрема внутрішньо переміщених осіб;

- ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед внутрішньо переміщених осіб.

 

Програми, що наявні в області та не надають будь-яких пріоритетів для ВПО і діють для них 
на рівні з постійним населенням:

1. Обласна комплексна програма „Турбота“ на 2014 – 2020 роки, затверджена рішенням 
обласної ради від 30.01.2014 №28-2/VI.

Передбачає підвищення рівня життя ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів, забез-
печення їх засобами реабілітації та поліпшення санаторно-курортного лікування шляхом по-
силення соціальних гарантій.
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2. Обласна програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2015–
2020 роки, затверджена рішенням обласної ради № 39-5/VI від 24.04.2015.

Передбачає забезпечення доступності стоматологічних послуг учнів сільської місцевості за 
допомогою шкільних автобусів.

3. Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 
“Власний дім“ на 2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради № 3-16/VIІ від 19.02.2016.

Передбачає: впровадження при житловому будівництві, реконструкції або капітальному 
ремонті житла заходів з енергозбереження, доведення застарілого житла до сучасного, енер-
гоефективного рівня, а також сприяння переведенню існуючих систем опалення житла на 
альтернативні види палива; забезпечення кредитною підтримкою об’єктів житла, що знахо-
дяться в стадії незавершеного будівництва; будівництво, добудова, реконструкція підсобних го-
сподарських приміщень; сприяння розвитку особистих селянських господарств та збільшення 
на цій основі виробництва та переробки власної сільськогосподарської продукції; створення 
нових робочих місць і підвищення рівня самозайнятості населення.

Програма також передбачає першочергове надання безвідсоткових кредитів учасникам 
антитерористичної операції.

4. Програма правової освіти населення Черкаської області на 2016–2020 роки, затверджена 
рішенням обласної ради № 3-20/VIІ від 19.02.2016.

Передбачає: підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та 
студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, викладачів правових 
дисциплін; створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи 
та обов’язки; широке інформування населення про правову політику держави та законодав-
ство; забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації; вдосконалення 
системи правової освіти населення.

5. Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва  Черкаської області на 2018–
2020 роки, затверджена рішенням  обласної ради від 22.12.2017  №19-9/VІІ.

Передбачає створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу.

6. Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки, затверджена 
рішенням обласної ради № 19-13/VII від 22.12.2017. 

Передбачає право на отримання пільгового довготермінового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла, яким  користуються сім’ї та одинокі громадяни.

Висновки та рекомендації  по області:

1. Черкаська область недостатньо уваги приділяє питанням ВПО відповідно до Пла-
ну заходів. Зокрема, ВПО як окрема категорія  не виділена в основних соціальних про-
грамах.

2. Виходячи з того, які категорії ВПО переважають у загальній кількості, підтримка 
необхідна як для забезпечення зайнятості, що відображено у відповідній програмі 
області, так і для надання соціального житла, що обласними програма не передбачено. 

3. Області слід звернути увагу на забезпечення соціально-психологічною, право-
вою, інформаційною підтримкою ВПО, а також включити підтримку ВПО як категорії в 
програму розвитку малого і середнього бізнесу.
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МІСТО КИЇВ

Програми доступні за посиланням: 
https://kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs 

До програм області, які містять згадування про надання допомоги ВПО, зокрема в 
пріоритетному порядку, належать наступні:

«Турбота. Назустріч киянам» на 2019–2020 роки

Рішення ради  №459/6510 від 18.12.2018

Пріоритети щодо ВПО
Передбачає заходи щодо соціальної підтримки для забезпечення гідного існування, надання 
соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можли-
востями, в тому числі ВПО. Передбачається: виділення одноразової адресної матеріальної допо-
моги, забезпечення засобами реабілітації і протезування, забезпечення осіб похилого віку, осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни

Заходи щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися 
з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в місто Київ, на період до 
2020 року

Рішення ради №1333 від 25.10.17 

Пріоритети щодо ВПО
Затверджено План заходів щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції ВПО, що 
передбачає:
- наповнення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
- проведення тренінгів, навчальних семінарів, конференцій з метою підвищення рівня компетенції 
працівників органів державної влади, місцевого самоврядування та інших осіб, які працюють з 
ВПО;
- формування ціннісної орієнтації переселених громадян за допомогою інформаційно-освітніх, 
культурно-освітніх заходів;
- задоволення потреб в освітніх, медичних та соціальних послугах найбільш незахищених категорій 
переселених громадян (діти, вагітні, особи з інвалідністю, особи похилого віку);
-  Забезпечення переселених громадян необхідною медичною допомогою, гуманітарною допо-
могою, харчуванням і місцями для тимчасового проживання;
- забезпечення тимчасового розміщення сімей переселених громадян, у складі яких є особи з 
інвалідністю;
- забезпечення права переселених громадян на житло;
- організація інформаційно-роз’яснювальних заходів і консультацій з питань надання соціальної 
підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян;
- забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги;
- організація і надання медичної та психологічної допомоги переселеним громадянам.
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3.2. 2.  Область, яка затвердила окрему 
програму інтеграції ВПО, – 
Донецька область.

У 2018 році в Донецькій області діяла 
Регіональна програма інтеграції, соціальної 
адаптації та захисту внутрішньо переміщених 
осіб на 2018 рік, затверджена рішенням Голови 
обладміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації №315/5-18 від 06.03.2018.

Програма передбачала наступні заходи:

1) інформаційне забезпечення ВПО: забезпечення роботи інформаційних центрів; 
створення стенду; проведення прес-турів; проведення інформаційно-консультаційного 
заходу;

2) створення належних умов проживання: проведення комплексу ремонтних робіт 
приміщень у містах та районах з метою компактного проживання ВПО; компенсація 
витрат  підприємствам, установам, організаціям, пов’язаним із проживанням ВПО; за-
лучення міжнародної технічної допомоги для забезпечення житлом ВПО; реалізація 
проектів з будівництва та реконструкції приміщень під житло; 

3) надання якісних правових послуг ВПО та підвищення їхньої обізнаності: створен-
ня вікна адмінпослуг на КПВВ; безоплатна правова допомога ВПО; розробка та розпов-
сюдження інформаційних матеріалів; 

4) сприяння працевлаштуванню безробітних із числа ВПО та здійснення їхнього 
професійного навчання як умови підвищення конкурентоздатності на ринку праці: за-
лучення міжнародних проектів для підтримки підприємництва; проведення тренінгів 
з розвитку підприємництва; компенсація витрат на оплату праці за працевлаштуван-
ня зареєстрованих безробітних з числа ВПО; виплата компенсації зареєстрованим 
безробітним з числа ВПО витрат для проходження попереднього медичного та 
наркологічного огляду; здійснення індивідуального супроводу безробітних з чис-
ла ВПО, який передбачає протягом 12 місяців психологічну, соціальну та юридичну 
підтримку; залучення ВПО до громадських та інших робіт; здійснення професійної 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; надання ваучерів на навчання; 

5) покращення механізмів надання соціальної допомоги та пенсійних послуг: 
модернізація мобільних офісів для прийому документів; підвищення знань соціальних 
працівників при наданні психологічної допомоги ВПО; надання матеріальної допомо-
ги ВПО; 
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6) підтримка і захист дітей: забезпечення ведення реєстру дітей сиріт – ВПО, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей, які перемістилися з окупованих територій 
без супроводу законних представників; організація оздоровлення та відпочинку ВПО; 
створення освітніх центрів “Донбас-Україна”;

7) створення сприятливих умов для заняття фізичною культурою та спортом;

8) забезпечення психологічної та медичної підтримки ВПО;

9) сприяння реінтеграції ВПО  в суспільство приймаючих громад.

На 2019–2020 роки в Донецькій області ухвалена Регіональна програма 
підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Зазначена Програма є 
прикладом  системного впровадження Стратегії та Плану заходів, у зв’язку з чим 
є можливість з посиланнями на відповідні розділи Стратегії та Плану заходів, 
відслідкувати їх реалізацію в регіоні. Наявність такої Програми та постійний 
моніторинг і оцінювання її впровадження може стати найкращою практикою 
інтеграції ВПО в Україні та прикладом діяльності місцевих органів влади для за-
безпечення інтеграції ВПО.
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РОЗДІЛ 4. 
ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ
ІНТЕГРАЦІЇ ВПО

Міжнародні організації, які долучаються до розв’язання проблем внутрішнього 
переміщення в країнах оприлюднюють звіти, що містять цікавий для України досвід.

За рекомендаціями міжнародних експертів – країни мають прагнути до за-
безпечення повернення переселенців додому, і це є найкращим довгостроковим 
рішенням. Однак в умовах конфліктів, що затягуються, коли повернення неможли-
ве,  довгостроковим рішенням є забезпечення інтеграції ВПО в приймаючі громади.

Владі країни слід розуміти, що головним пріоритетом при використанні бюд-
жетних коштів допомоги ВПО мають бути програми розвитку, зокрема забезпечен-
ня засобів до існування та прав ВПО, що є частиною довготривалих рішень. Саме 
Стратегія та План заходів є документами, що містять програми розвитку та мають 
активно реалізовуватися як довготривала умова розв’язання проблем ВПО.

У міжнародній спільноті розроблено низку  критеріїв, що визначають, якою  
мірою досягнуто тривале рішення. Це має визначатися забезпеченням  наступного:

- довгострокова безпека, безпека та свобода пересування;

- відповідний рівень життя, що включає мінімальний доступ до нормальної їжі, 
води, житла, охорони здоров’я та базового навчання;

- доступ до зайнятості та засобів до існування;

- доступ до ефективних механізмів відновлення житла та майна, володіння 
землею або їх компенсації.

В окремих випадках важливе місце у довготривалих рішеннях займають:

- відновлення документів та особистих даних;

- можливість возз’єднання з членами сім’ї, розділеними під час переміщення;

- участь у державних справах на всіх рівнях на рівні права з постійним населен-
ням;

- ефективні засоби захисту від порушень, що пов’язані з переміщенням, вклю-
чаючи доступ до правосуддя, репарації та інформації про причини порушень.
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Серед актуальних для України порад є наступні3:

1. Політика довгострокових рішень повинна бути ретельно і гнучко адаптована до контек-
сту і потреб ВПО. Фізична безпека та задоволення основних потреб можуть  бути пріоритетом 
на перших етапах переміщення. В подальшому важливим є доступ до засобів до існування та 
житла – це пріоритети успішної місцевої інтеграції людей у затяжному переміщенні.

2. Фінансування програм для ВПО має відбуватися, скоріше, в межах чинних бюджетних 
програм, хоча важливо, щоб питання ВПО розглядалися в межах загальнонаціональної про-
грами розвитку.

3. Найчастіше найбільше страждають в умовах тривалого переміщення ВПО, які належать  
до вразливих груп населення: літні люди, особи з інвалідністю, навіть через багато років після 
переміщення. Програми довгострокових рішень повинні враховувати їхні особливості і забез-
печувати підтримку, необхідну для інтеграції на місцевому рівні.

Дослідники найкращих практик, що були застосовані в світі для забезпечення інтеграції 
ВПО, називають наступні:

- відновлення сіл як моделі для поселень ВПО в районах переміщення (Бурунді);

- надання соціального житла найбільш вразливим ВПО (Сербія);

- забезпечення безпеки перебування через проміжні рішення, такі як субсидії на оренду, 
надання грошових дотацій або будівництво, надання матеріалів  для будівництва;

- продаж житла за субсидованими цінами або надання альтернативних житлових 
ваучерів, що дають ВПО засоби для придбання житла за умови, що житло, яке  відповідає ви-
могам, відповідає критеріям належного житла в Загальному коментарі 4 ООН (Грузія);

- планування заселення районів, в яких беруть участь ВПО та приймаючі громади, в 
результаті чого ВПО матимуть змогу отримати житло (Босасо, Сомалі);

- надання соціального житла в сприятливому середовищі, з куруванням місцевою сім’єю, 
яка відповідає за координацію соціальної підтримки (Сербія);

- придбання місцевими органами влади земельних ділянок для оренди ВПО (Уганда);

- житлові рішення, які сприятимуть місцевій інтеграції шляхом уникнення фізичного 
відділення ВПО від постійного населення (Сербія, Бурунді).

3 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/protracteddisplacement_jun2011_en.pdf 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Варто відзначити  загальну тенденцію недотримання строків для виконання 
заходів, що визначені Стратегією та Планом заходів. Більше того, сам План заходів 
був ухвалений через рік після затвердження Стратегії, незважаючи на встановлений у 
Стратегії тримісячний термін. 

Вказане свідчить про недостатню увагу, що приділяється проблемам інтеграції ВПО 
з боку органів влади та місцевого самоврядування. Недотримання вказаних строків та 
ігнорування вимог Стратегії та Плану заходів є передумовою неефективності політики дер-
жави щодо ВПО.

Необхідно забезпечити неухильний контроль за дотриманням Плану заходів, постійний 
моніторинг і оцінювання на рівні регіонів, що має здійснюватися як із боку компетентних 
органів, так і з боку представників громадянського суспільства, які опікуються проблемами 
ВПО.

2. В регіонах, де кількість ВПО є незначною (від 0,2% до 4,69%), обґрунтованою 
вбачається позиція місцевих органів влади щодо відсутності необхідності впроваджу-
вати окремі програми інтеграції ВПО на місцевому рівні. 

За інформацією представників влади, в більшості регіонів із відсутніми окремими про-
грамами інтеграції підтримка ВПО здійснюється в межах чинних програм на тих же умовах, 
що існують для постійно проживаючого населення. 

Така ситуація пояснюється необхідністю сприяти об’єднанню жителів регіону, не 
проводити межу між ВПО та постійно проживаючим населенням, що сприятиме інтеграції 
ВПО. В кінцевому підсумку це призвело до неможливості отримати інформацію про суми 
коштів, які виділяються на допомогу ВПО в межах регіональних програм, адже окремий 
облік допомоги, яка надається ВПО за цими програмами, не ведеться. 

Звісно, створювати окремі програми для допомоги малозабезпеченим, дітям, особам 
з інвалідністю з числа ВПО при малій кількості переселенців є недоцільним. Однак такий 
підхід може створити ситуацію “регіональної невидимості” ВПО і зняття питання про 
переселенців з обговорення на рівні місцевого самоврядування. 

Наявність Стратегії та Плану заходів деяким чином розв’язує проблему “невидимості”, 
адже передбачає необхідність виконати завдання для місцевих органів влади та органів 
місцевого самоврядування. Однак, на нашу думку, потрібно встановити обов’язок звітувати, 
зокрема публічно, щодо допомоги ВПО в межах чинних програм. Організувати виконання 
звітування може МТОТ як центральний орган виконавчої влади, відповідальний за роботу 
з ВПО.
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3. Перелік заходів регіональних програм, що містять компонент допомоги ВПО і які 
впроваджуються без  будь-яких прив’язок до контексту регіону, категорій ВПО та їхніх 
потреб.

Розробка програм інтеграції ВПО має ґрунтуватися на тому, які категорії ВПО перева-
жають у загальній кількості переселенців. Це має впливати на пріоритети при плануванні 
тих чи інших програм. Зокрема, наявність переселенців працездатного віку передбачає 
необхідність здебільшог, надавати їм можливості забезпечувати себе. Водночас, якщо 
здебільшого до регіону переїхали переселенці пенсійного віку, це має стати стимулом для 
створення соціального житла. 

4. Головним пріоритетом при використанні коштів допомоги ВПО мають бути про-
грами розвитку, зокрема забезпечення можливостей самостійно заробляти засоби до 
існування, що є частиною довготривалих рішень. 

На рівні регіонів необхідно проводити роботу з пошуку можливостей зайнятості і 
працевлаштування та активізуватись у напрямку підтримки підприємницьких ініціатив. 
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