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Ці матеріали є інтелектуальною власністю канадської неурядової організації «Stabilization Support Services» 
та можуть використовуватись частково або повністю лише з зазначенням автора – програми «Радник з питань ВПО».
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Протягом звітного періоду радники надали 2 742 послуги.
Програма «Радник з питань внутрішньо переміщених осіб» (далі – Програма) звернулася з офіційними листа-

ми до Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) та Служби безпеки України (далі – СБУ) з проханням ініціювати 
зміни до Розпорядження Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) №1085-р¹. Після прийняття у лютому цього 
року змін до даного Розпорядження було виявлено, що селище Травневе Бахмутського району Донецької 
області віднесено до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади не здійснюють свої 
повноваження, хоча насправді селище залишається на лінії розмежування. Також аналогічні звернення були 
ініційовані Програмою через Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України (далі – МТОТ) щодо селища Гладосове, що підпорядковується Горлівській міськраді 
Донецької області, та села Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області.

Маючи представників в регіонах України та активно співпрацюючи з органами влади у центрі та на місцях, 
Програмою було проаналізовано найбільш актуальні проблеми дітей в умовах збройного конфлікту. З цього 
приводу Програма звернулася з офіційним листом до Голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму з проханням щодо організації і проведення комітетських слухань з 
прав людини в Україні в умовах збройного конфлікту. Дана інформація була представлена на засіданні Комітету 
наприкінці лютого 2018 р. Було вирішено, що слухання будуть ініційовані Комітетом та проведені в кінці   
березня 2018 р.

Розпочалося громадське обговорення проекту закону «Про реабілітацію осіб, які забезпечували державну 
безпеку України, захист від надзвичайних ситуацій та деяких інших осіб»², співавторкою якого є експертка Про-
грами. Закон розробили представники офісу Уповноваженого Президента України з питань реабілітації 
учасників АТО, спільно з представниками професійних спільнот фахівців реабілітації та психічного здоров’я, а 
також громадськими активістами. Законопроект, серед іншого, надає чітке та сучасне розуміння психологічної 
реабілітації та визначає процедури її надання, охоплюючи психологічною допомогою дітей та жертв збройно-
го конфлікту. 

У місті Харкові за ініціативи УВКБ ООН і організаційної підтримки Програми відбувся координаційний 
семінар для спеціалістів управлінь Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) в Харківській області «Актуальні 
питання пенсійного забезпечення, враховуючи зміни до законодавства України від 01.01.2018 та пенсійне 
забезпечення внутрішньо переміщених осіб», в якому взяли участь більше сотні фахових спеціалістів ПФУ та 
системи соціального захисту населення. Під час заходу були розглянуті питання пенсійного забезпечення 
жителів територій, що не контролюються Урядом України з точки зору міжнародних організацій, зміни у 
законодавстві України стосовно пенсійного забезпечення, а також практичні аспекти пенсійного забезпечен-
ня внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), особливості взаємодії з системою соціального захисту і актуаль-
на судова практика у пенсійних справах у Харківській області. Менеджерка Програми, яка виступила одним з 
доповідачів підняла теми проактивної участі представників ПФУ у роботі комісій з питань відновлення пенсій, 
захисту персональних даних та взаємодії з правоохоронними органами. Також ініціювала обговорення теми 
пенсійного забезпечення для жителів територій, що тимчасово не контролюються Урядом України та 
роз’яснила присутнім перспективи запровадження законопроекту №6692³ , підготовка якого була ініційована 
та координувалась експертами Програми. Аналогічні координаційні семінари також відбулися у лютому у 
Запоріжжі, Святогірську та Дніпропетровську.

Радниками було проведено 77 зустрічей з представниками неурядових організацій (далі - НУО).

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

  ¹  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80

  ² https://viche-online.org/rehab/

  ³ http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62241
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У лютому радники Програми провели 29 моніторингів та аналізів. Зокрема, радником національного 
рівня Мінсоцполітики здійснено аналіз тексту Розпорядження КМУ №79-р⁶ щодо змін до Розпорядження 
КМУ 1085-р та за його результатами підготовлено роз’яснення, а також проекти листів до МВС та СБУ.

Радник національного рівня Мінсоцполітики взяв участь у підготовці проектів пропозицій щодо змін до 
постанови КМУ №365⁷. Також підготував проект роз'яснення щодо застосування інформації ПАТ «Ощад-
банк» у фізичній ідентифікації ВПО; запит до ПАТ «Ощадбанк» щодо дотримання положень постанови КМУ 
№637 про ідентифікацію отримувачів соціальних виплат; запит до Пенсійного фонду України щодо 
інвентаризації особових справ пенсіонерів, які є ВПО; запит до Головного Управління ПФУ в Донецькій 
області щодо дотримання порядку припинення пенсійних виплат ВПО.

Радниця у місті Києві та Київській області продовжила роботу над змінами до проекту постанови КМУ «Про 
внесення змін до постанов КМУ від 24 вересня 2008 р. № 866 і від 05 квітня 2017 р. № 268». На підтримку 
даного проекту було проведено прес-конференцію з іншими членами робочої групи. На сьогоднішній день 
проект знаходиться вже в КМУ.  Основною метою змін є захист прав та інтересів дітей, які постраждали від 
збройного протистояння, та зменшення ймовірності повторного травмування дітей при проходженні 
процедури отримання статусу.

АНАЛІТИЧНА, МОНІТОРИНГОВА ТА НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом лютого 2018 р. радники Програми надавали роз’яснення, листи та експертні висновки з питань 
поновлення порушених прав ВПО та щодо правильного застосування норм права із соціального захисту. 
Підготовлено 90 тематичних документів. Також радники Програми організували або взяли участь як трене-
ри у 48 навчальних зустрічах з передачі досвіду (тренінги, лекції, семінари, воркшопи). Учасниками таких 
навчальних зустрічей загалом стали 1 181 фахівець (з них – 74 % жінок). Загальна кількість заходів, до яких 
долучилися радники, у лютому становить 200.

 

НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

У лютому було 18 друкованих згадок про радників та Програму, 2 сюжети, 1 телеефір та 12 радіоефірів за 
їх участю. Окрім того, радники надали 4 коментарі, взяли участь у 4 круглих столах, 4 прес-конференціях та 
1 іншому медійному заході.

МЕДІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ

В рамках підписаного Меморандуму⁴  протягом лютого 2018 р. Програмі передано 26 кейсів. Більшість 
запитів стосувалися призначення адресної допомоги ВПО та пенсійних виплат. Радники врегулювали           
15 кейсів, решта випадків перебуває на розгляді. Також було вирішено 11 кейсів за попередні місяці.

14 лютого відбулася прес-конференція на тему порушення прав сучасних дітей війни «Сучасні діти війни 
в Україні: ефективний захист чи зволікання?». Діюча з  квітня 2017 року постанова КМУ №268⁵ не лише 
штучно занижує кількість постраждалих дітей, а й призводить до повторного їх травмування. На заході було 
презентовано проект змін до постанови, що був розроблений в рамках співпраці з Міністерство соціальної 
політики України (далі – Мінсоцполітики) та громадськими активістами, у тому числі з представниками 
Програми.

 ⁴ Тристоронній Меморандум про співпрацю і взаєморозуміння було підписано 6.10.2017 р. між МТОТ, ГО «Донбас СОС» та Програмою.

 ⁵ https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249884414

 ⁶ http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/79-2018-%D1%80

 ⁷ https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249110200

НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ

Складовою частиною Проекту є тренінгова програма «Актуальні питання 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб». Протягом листопада 121 
особи взяли участь у 5  тренінгах, що пройшли в Луганській та Київській областях, 
організованих за підтримки обласних та міських адміністрацій.

Радники проводять освітні зустрічі, тренінги як з ВПО, так і з фахівцями соціаль-
ної сфери та активістами громадських організацій.

• Фахівцями Програми радників були підготовлені рекомендації ВПО, як вбе-
регтися від шахрайства під час уточнення персональних даних телефоном.

• Радник у Харківській області щотижня проводить тренінги для ВПО з
питань правової грамотності.

• Радник в  Херсонській області разом із організаційним комітетом No Hate
Speech Movement в Україні почали проводити тренінги в школах м. Херсон.

• Радником в Донецькій області у м. Маріуполь було проведено розширену
«Зустріч з громадою с. Широкіне».

• Радником в Одеській області спільно з Центром допомоги внутрішньо
переміщеним особам в м. Одесі та Одеській області був проведений психологіч-
ний тренінг «Діти і війна. Техніки зцілення» для соціальних працівників, соціаль-
них педагогів, шкільних психологів та психіатрів медичних закладів м. Ізмаїла. 

У листопаді радники долучились до громадських обговорень та надання роз’яс-
нень щодо чинного законодавства стосовно внутрішньо переміщених осіб, діяль-
ності Програми. Загалом було 28 друкованих згадок про радників, 2 радіопередачі 
та 13 сюжетів та телевізійних ефірів за їх участі. Окрім того, радники взяли участь 
у 25 круглих столах та в понад 33 інших заходах.
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у форматі PDF завантажуйте за  ПОСИЛАННЯМ

НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ

Складовою частиною Проекту є тренінгова програма «Актуальні питання 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб». Протягом листопада 121 
особи взяли участь у 5  тренінгах, що пройшли в Луганській та Київській областях, 
організованих за підтримки обласних та міських адміністрацій.

Радники проводять освітні зустрічі, тренінги як з ВПО, так і з фахівцями соціаль-
ної сфери та активістами громадських організацій.

• Фахівцями Програми радників були підготовлені рекомендації ВПО, як вбе-
регтися від шахрайства під час уточнення персональних даних телефоном.

• Радник у Харківській області щотижня проводить тренінги для ВПО з
питань правової грамотності.

• Радник в  Херсонській області разом із організаційним комітетом No Hate
Speech Movement в Україні почали проводити тренінги в школах м. Херсон.

• Радником в Донецькій області у м. Маріуполь було проведено розширену
«Зустріч з громадою с. Широкіне».

• Радником в Одеській області спільно з Центром допомоги внутрішньо
переміщеним особам в м. Одесі та Одеській області був проведений психологіч-
ний тренінг «Діти і війна. Техніки зцілення» для соціальних працівників, соціаль-
них педагогів, шкільних психологів та психіатрів медичних закладів м. Ізмаїла. 

У листопаді радники долучились до громадських обговорень та надання роз’яс-
нень щодо чинного законодавства стосовно внутрішньо переміщених осіб, діяль-
ності Програми. Загалом було 28 друкованих згадок про радників, 2 радіопередачі 
та 13 сюжетів та телевізійних ефірів за їх участі. Окрім того, радники взяли участь 
у 25 круглих столах та в понад 33 інших заходах.
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