
Звіт про роботу 
радників з питань внутрішньо переміщених осіб

за період з 1 по 31 грудня 2018 року

РАДНИКАМИ БУЛО
 НАДАНО

ПОСЛУГ  
ЗА ПРОГРАМОЮ2513

6 моніторингів 
та аналізів

листів, роз’яснень, 
експертних висновків

заходи, зокрема 
58 навчальних заходів 
для 1 225 учасників
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службовців системи 
соціального захисту

консультації 
для фахівців НУО
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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.   Процедури верифікації та фізичної ідентифікації
6.   Питання гуманітарної допомоги
7.   Питання захисту прав дітей
8.   Паспортизація/відновлення документів
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.  Об’єднані територіальні громади
3.  Органи місцевого самоврядування
4.  Центри сім'ї та молоді
5.  Територіальні підрозділи ПФУ
6.  Служби у справах дітей
7.  Центри з надання БВПД
8.  Центри зайнятості
9.  ПАТ «Державний ощадний 
     банк України»
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Заходи, до яких
долучилися радники
(кількість заходів)

Жовтень     Листопад        Грудень

59                         

Звернення 
від службовців 
соціального захисту 
та фахівців НУО
(кількість осіб, яким були 
надані консультації)
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КЛЮЧОВІ АКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ У ГРУДНІ

7 грудня представники/ниці Програми взяли участь в активностях до Дня прав 
людини, які відбулися у стінах Верховної Ради України. Було проведено сесії 
антидискримінаційної гри “Переселенська блуканина” та розповсюджено інфор- 
маційні матеріали програми щодо захисту прав ВПО.

У рамках акції “16 днів активізму проти гендерного насильства” Програмою за 
підтримки Українського жіночого фонду було проведено протягом листопада-груд-
ня серію із 35 презентацій соціальної антидискримінаційної гри “Бути жінкою”. 
Понад 700 осіб взяли участь у презентаціях гри у Київській, Запорізькій, 
Чернігівській, Закарпатській, Харківській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській, 
Миколаївській, Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій, Луганській, 
Волинській, Чернівецькій, Сумській, Кіровоградській, Донецькій, Івано- 
Франківській, Полтавській та Херсонській областях. 

Протягом грудня було проведено серію круглих столів з адвокації програм 
регіональної інтеграції ВПО та населення, що постраждало внаслідок конфлікту.           
9 заходів пройшли у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Сумах, Вінниці, Краматорську, 
Запоріжжі та Кремінній (Луганська область). 

У рамках Програми було реалізовано 6 заходів з метою організації та 
координації публічних обговорень та діалогів щодо конфліктно чутливих питань 
інтеграції ВПО та соціального захисту вразливих категорій населення й осіб,  що 
зазнають дискримінації. Заходи пройшли у Дніпрі, Харкові, Хмельницькому,    
Сумах, Сєвєродонецьку та Краматорську.

Також було проведено прес-конференції у Сєвєродонецьку, Харкові та Києві, на 
яких було представлено розроблений Програмою рейтинг подій у сфері 
захисту ВПО за 2018 рік.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ

Програма «Радник з питань ВПО» (далі – Програма) реалізується організацією 
«Stabilization Support Services» за фінансової підтримки Посольства Великої 
Британії.

До Програми залучено 23 радника/ниці з питань внутрішньо переміщених осіб 
(далі – ВПО), що були обрані на підставі прозорого конкурсу та працюють при 
департаментах соціального захисту населення обласних державних адміністрацій. 
Радники/ниці представлені на регіональних рівнях та на центральному — у 
Міністерстві соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики) і Міністерстві з 
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 
(далі – МТОТ). 

Радники/ниці разом із Мінсоцполітики, МТОТ та місцевими органами 
виконавчої влади розв’язують проблемні питання ВПО на місцях. 

 Жовтень      Листопад      Грудень

8391 020
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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. 


