
Звіт про роботу 
радників з питань внутрішньо переміщених осіб

за період з 1 по 30 листопада 2018 року

РАДНИКАМИ БУЛО
 НАДАНО

ПОСЛУГИ 
ЗА ПРОГРАМОЮ2974

6 моніторингів 
та аналізів

листи, роз’яснення, 
експертні висновки

заходів, зокрема 
30 навчальних заходів 
для 582 учасників

консультація для ВПО

консультацій для 
службовців системи 
соціального захисту

консультації 
для фахівців НУО
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1195
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Звіт виданий завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні 
в рамках програми «Радник з питань ВПО», яку реалізує канадська неурядова організація 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ

Програма реалізується організацією «Stabilization Support Services» 
за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні. 

До Програми залучено 25 радників з питань ВПО, що були обрані на 
підставі прозорого конкурсу та працюють при департаментах 
обласних державних адміністрацій системи соціального захисту 
населення України. По два радники представлені на регіональних 
рівнях (Донецька та Луганська області), троє – на центральному 
(Міністерство соціальної політики України і Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України) та по одному раднику в інших областях України, які 
охоплює Програма. 

Радники разом із Міністерством соціальної політики України, 
Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України та місцевими органами 
виконавчої влади розв’язують проблемні питання ВПО на місцях. 
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Розподіл консультацій за типами питань 
(кількість консультацій для службовців та фахівців НУО)

1.   Призначення пенсій
2.   Призначення соціальних виплат
3.   Житлові питання
4.   Оформлення довідки ВПО
5.   Питання захисту прав дітей
6.   Процедури верифікації  та фізичної ідентифікації
7.   Паспортизація/відновлення документів
8.   Питання гуманітарної допомоги
9.   Роз’яснення щодо послуг  ПАТ «Державний ощадний банк України»
10. Взаємодії з правоохоронними органами
11. Інше

Розподіл консультацій
за типами бенефіціарів 
(кількість консультацій для службовців)

1. УПСЗН
2. Органи місцевого самоврядування
3. Центри сім'ї та молоді
4. Об’єднані територіальні громади
5. Служби у справах дітей
6. Територіальні підрозділи ПФУ
7. Центри з надання БВПД
8. Центри зайнятості
9. ПАТ «Державний ощадний 
    банк України»

359

261

182 168

129 124
99 95 110

22 18

1      2     3     4      5     6      7     8      9    10   11

713

138

1      2      3      4       5      6      7       8      9   

93
72 61 51

32 28
7

Заходи, до яких
долучилися радники
(кількість заходів)

Вересень      Жовтень     Листопад

Вересень          Жовтень         Листопад

56                         59

Звернення 
від службовців 
соціального захисту 
та фахівців НУО
(кількість осіб, яким були 
надані консультації)

1 160                  

41

8391 020

КЛЮЧОВІ АКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ У ЛИСТОПАДІ

1 листопада у Києві представники програми «Радник з питань ВПО» (далі – 
Програма) взяли участь у робочій зустрічі з делегацією Парламентської 
Асамблеї Ради Європи на тему «Поточна ситуація та проблемні питання 
внутрішньо переміщених осіб в Україні» у рамках адвокації законопроекту 
№6692, який вже тривалий час перебуває на розгляді Верховної Ради 
України (далі - ВРУ).

13 листопада у Києві представники Програми взяли участь у спільній нараді 
Комітету ВРУ з прав людини. На зустрічі обговорювалися можливі механізми 
виплати пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій та питання 
соціального захисту переселенців. Учасників заходу було закликано до гро-
мадського обговорення змін дискримінаційної постанови №365.

15 листопада у Києві відбулася міжнародна конференція «Виплата пенсій 
внутрішньо переміщеним особам в Україні: як реалізувати конституційне 
право на пенсію?», яку провела «Stabilization Support Services». Конференція 
ініційована комітетом ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення та проведена за підтримки Проекту USAID 
«Трансформація фінансового сектора». У заході взяли участь посли 
іноземних держав, провідні міжнародні експерти з пенсійних питань, 
державні службовці, народні депутати та громадські активісти. Учасники 
дискутували про те, як в умовах збройного конфлікту та окупації частини 
території України забезпечити пенсійні права внутрішньо переміщених 
осіб. Конференція стала дискусією за участю всіх сторін, зацікавлених у 
розв'язанні проблеми відновлення соціальних прав переселенців.

Експертки Програми увійшли до складу робочої групи Мінсоцполітики щодо 
опрацювання проектів нормативно-правових актів із питань забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) та інших вразливих 
груп населення, постраждалих від конфлікту.
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