
РАДНИКАМИ БУЛО 

НАДАНО 

листiв, роз'яснень, 

експертних висновкiв 

ЗАХИС,Т 
V 

кон су льтацiй 

для фахiвцiв НУО 

ПОСЛУГИ ПО ПРОГРАМI 

заходiв, у тому числi 

34 навчальних заходи 
для 688 учасникiв 

консультацiй для службовцiв 

системи соцiального захисту 



Розподiл консультацiй за типами питань, 
(кiлькiсть консультацiй для служ:бовцiв та фахiвцiв НУО) 

1. Призначення пенсiй; 
2. Призначення соцiальних виплат; 
3. Оформлення довiдки ВПО; 

604 4. Процедури верифiкацii та фiзичноУ iдентифiкацii; 
5. Житловi питання; 
6.Питання захисту прав дiтей; 
7. Паспортизацiя / вiдновлення документiв; 
8. Питання гуманiтарноУ допомоги; 
9. Роз'яснення щодо послуг 

ПАТ с(Державний ощадний банк УкраУниJJ; 

1 О. Взаемодii з правоохоронними органами; 
11 . lнше. 
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Розподiл консультацiй 

1115 за типами бенефiцiарiв, 
(кiлькiсть консультацiй для служ:бовцiв) 

1. УПСЗН; 
2. Органи мiсцевого самоврядування; 
3. Об'еднанi територiальнi громади; 
4. Центри сiм'У та молодi; 
5. Територiальнi пiдроздiли ПФУ; 

Заходи, до яких 
долучилися родники 

(кiлькiсть заходiв) 

280 325 
225 

Вересень Серпень Липень 

Звернення вiд службовцiв 
соцiального захисту 
та фахiвцiв НУО 

(кiлькiсть осiб, 
яким були наданi консультацil) 

6. Служби у справах дiтей; 
7. Центри з надання БВПД; 
8. Центри зайнятостi; 
9. ПАТ с<державний ощадний банк УкраУниJJ 

11601038 
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174164 
127125 
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Вересень Серпень Липень 

Звiт виданий завдяки фiнансовiй пiдтримцi Посольства Велико·i Британii в Укра"iнi в рамках проекту "Подолання 
соцiальних наслiдкiв конфлiкту на Донбасi та незаконно"i анексii Криму за допомогою державних структур в Укра"iнi та 

громадянського суспiльства", що реалiзуе канадська неурядова органiзацiя "Stabllization Support Services". 



ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРОГРАМУ 

Програма «Родник з питань внутрiшньо перемiщених осiб» (далi -
Програма), реалiзуеться органiзацiею «Stabilization Support Services» за 
фiнансово"1 пiдтримки Посольства Велико"( Британi1 у рамках проекту 

«Подолання соцiальних наслiдкiв конфлiкту на Донбасi та незаконно"( 

анексi1 Криму за допомогою державних структур в Укра·1нi та 

громадянського суспiльства». 

До Програми залучено 25 радникiв з питань внутрiшньо 

перемiщених осiб (далi - ВПО), що були обранi на пiдставi прозорого 

конкурсу та працюють при департаментах обласних державних 

адмiнiстрацiй системи соцiального захисту населення Укра·1ни. По два 

родники представленi на регiональних рiвнях (Донецька та Луганська 

областi), трое - на центральному (Мiнiстерство соцiально"1 полiтики 

Укра·1ни i Мiнiстерство з питань тимчасово окупованих територiй та 

внутрiшньо перемiщених осiб Укра·1ни) та по одному роднику в iнших 

областях Укра"1ни, якi охоплюе Програма. 

Родники разом з Мiнiстерством соцiально"1 полiтики Укра"1ни (далi -
Мiнсоцполiтики), Мiнiстерством з питань тимчасово окупованих територiй 

та внутрiшньо перемiщених осiб Укра"1ни (далi - МТОТ) та мiсцевими 

органами виконавчо"1 влади розв'язують проблемнi питання ВПО на мiсцях. 

КЛЮЧОВI АКТИВНОСТI ПРОГРАМИ У BEPECHI 

Представницi Програми взяли участь у засiданнi щодо реалiзацi1 

заходiв з питань людського вимiру у Варшавi (Польща). Щорiчний захiд 

було органiзовано згiдно з рiшенням Постiйно"1 Ради ОБС€ No476. Результа
тами виступу представниць Програми стало наступне: 

1) пiдвищення обiзнаностi держав-учасниць ОБС€ та партнерiв, мiж
народних органiзацiй та iнших членiв свiтово"1 спiльноти щодо проблеми 

забезпечення прав на пенсiю особам, постраждалим внаслiдок конфлiк

ту; 

2) надана пропозицiя щодо затвердження законопроекту №6692 як 
вирiшення дано"( проблеми; 

3) озвучена вимога вiдповiдi вiд укра·1нського Уряду на цю пропози
цiю як потенцiал для майбутнього полiтичного дiалогу. 

Звiт виданий завдяки фiнансовiй пiдтримцi Посольства Велико·i Британii в Укра·iнi в рамках проекту "Подолання 

соцiальних наслiдкiв конфлiкту на Донбасi та незаконно·i анексii Криму за допомогою державних структур в Укра·iнi та 

громадянського суспiльства", що реалiзуе: канадська неурядова органiзацiя "Stabllization Support Services". 



"Мн заклнка€мо представннкiв Росiйськоi· Федерацii неrайно звiльннтн терн
торiю Украi·нн вiд прнсутностi своiх вiйськ, економiчноi· i тактично;· пiдтрнмкн збройннх 
формувань, створеннх РФ на сходi Украi·нн. 

Окупацiйнi адмiнiстрацii пiдконтрольнi Росiйськоi· Федерацii заклнка€мо забез
печнтн постачання цнвiльноrо населення i особливо пенсiонерiв, якi постраждалн вна
слiдок окупац;;· i повернутнся в правове поле Украi·нн. 

Мн заклнка€мо представннкiв державн Украi·на пiд трнматн проект закону No 
6692 i таким чином розблокуватн можлнвiсть отрнмання пенсiй для пенсiонерiв, якi 
постраждалн внаслiдок росiйськоi· arpecil: А краi·нн-учасннць ОБС€ - заклнкатн сторо
нн до вiдновленню прав потерпiлоrо населення, внзначення механiзмiв вiдновлення 

соцiально економiчннй зв'язкiв, включаючн соцiальнi перекладн, такi як внплатн пенсiй, 

i вiдновлення оподаткування в рамках правового поля Украi·нн", - з тексту внступу. 

Особиста були присутнi понад 1 800 представникiв Урядiв держав -
учасниць ОБС€, партнерiв ОБС€ по спiвробiтництву, виконавчих органiв 

ОБС€, мiжнародних органiзацiй та громадянського суспiльства. Бiльше 

1100 осiб переглянули онлайн трансляцiю та ·11 запис.5 вересня вiдбулася 
зустрiч Програми iз коалiцiею партнерських органiзацiй (ГО "ГХ ''Група 

впливу", ГО "Донбас-СОС", ГО "Право на захист", ГО "Восток СОС", ГО 

"Uентр lнформацi1 про права людини). У результатi було узгоджено 

правки до тексту проекту змiн постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра"1ни (КМУ) 

№365, обговорено пропозицi1 щодо пiдготовки альтернативного звiту для 

Унiверсального перiодичного огляду, погоджено графiк коалiцiйно"1 дiяль

ностi на наступний мiсяць. Проект змiн до постанови КМУ №365 подано на 

розгляд до Мiнсоцполiтики та до КМУ. 

Згiдно з постановою КМУ щодо порядку надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслiдок воен них дiй та збройних конфлiктiв, дiти, якi мають 

цей статус, мають право на отримання державно"~ допомоги. Незважаючи 

на те, що в Укра"1нi налiчуеться понад 244 тис. таких дiтей, лише 8 отриму
ють необхiдну допомогу. Минулого року Програма iнiцiювала та розроби

ла рекомендацi1 щодо спрощення процедури отримання статусу дитини, 

яка постраждала внаслiдок конфлiкту. Програмою було проведено Все

укра·1нський монiторинг ситуацi1 з наданням статусу дитини, яка постра

ждала внаслiдок военних дiй та збройних конфлiктiв. Презентацiя резуль

татiв монiторингу та рекомендацiй вiдбулася у вереснi. 

На основi результатiв монiторингу було розроблено алгоритми 

спрощеного надання статусу та запропоновано перелiк соцiальних 

послуг для постраждалих дiтей та ·1х родин. Додатковi роз'яснення були 

надiсланi Службам у справах дiтей. Як наслiдок, кiлькiсть дiтей iз 

зареестрованим статусом зросла до 2 тис. 

radnyk.org 

info@radnyk.org 

www .facebook.com/radnyky 

Звiт виданий завдяки фiнансовiй пiдтримцi Посольства Велико·i Британii в Укра·iнi в рамках проекту "Подолання 

соцiальних наслiдкiв конфлiкту на Донбасi та незаконно·i анексii Криму за допомогою державних структур в Укра·iнi та 

громадянського суспiльства", який реалiзовуе: канадська неурядова органiзацiя "Stabllization Support Services". 


