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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 2 674 послуги.

Експерти Програми в рамках співпраці з офісом Уповноваженого Президента України з питань 
реабілітації розпочали надання консультацій звільненим з полону на тимчасово непід- 
контрольних Уряду територіях. Юридичні поради - частина плану реінтеграції та пост- 
ізоляційного супроводу колишніх бранців. Щоб допомога була якомога ефективнішою, а ризики 
для соціалізації людей - мінімальними, формат та процедури консультативних зустрічей 
погоджуються та координуються спеціалістами реінтеграційної команди офісу Уповноваженого. 
Нагальною є потреба розробки законодавчого акта, який забезпечить урегульованість 
реінтеграційних процедур щодо звільнених осіб. Експерти Програми вже розпочали роботу над 
відповідним нормативним документом.

24 січня Програма спільно з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України (далі - МТОТ) оголосила результати дослідження соціальної 
згуртованості громад регіонів та конфліктної чутливості діяльності органів влади в Україні¹. 
Зокрема, дані продемонстрували, що найвищий рівень ризику виникнення конфліктів у громадах 
було виявлено у Харківській, Херсонській та Донецькій областях. Натомість громади Львівщини    
та Київщини мають найменший показник ризику. 

25-26 січня в Києві відбулася координаційна зустріч радників Програми. На ній були присутні 
радники національного та регіональних рівнів. Під час зустрічі проведено обговорення ключових 
проблем та досягнень Програми в регіонах за 2017 рік. Були представлені результати співпраці з 
гарячою лінією громадської організації (далі – ГО) «Донбас СОС». Також ГО «Інсайт» провела 
презентацію на тему «ЛГБТ спільноти та їх проблеми».

31 січня у м. Сєвєродонецьк за ініціативи  УВКБ ООН і організаційної підтримки Програми 
відбувся координаційний семінар для спеціалістів управлінь пенсійного фонду України у 
Луганській області. До семінару долучилися також начальник головного управління Пенсійного 
фонду України (далі – ПФУ) у Луганській області та керівник департаменту соціального захисту 
населення у Луганській області. Подальші тренінги для працівників ПФУ заплановані наступного 
місяця у Запоріжжі, Харкові, Святогорську.

У січні радниками було проведено 60 зустрічей з представниками неурядових організацій. 

Протягом звітного місяця зі спільної гарячої лінії МТОТ і ГО «Донбас СОС» направлено 14 кейсів 
з питань, що здебільшого стосувалися пенсійних виплат та пересилки пенсійних справ. Радники 
врегулювали 6 кейсів, решта випадків перебуває на розгляді. Також було вирішено 8 кейсів за 
попередні місяці.

Продовжуються презентації антидискримінаційної гри «Переселенська блуканина» у регіонах. 
Всього за звітний період проведено 4 презентації антидискримінаційної гри в Львівській та 
Івано-Франківській областях. У презентаціях взяли участь 42 особи.

У межах адвокаційної кампанії законопроекту №6692 проведено медійну активність до Дня 
соборності України. Народним депутатам розіслано 423 вітальні листівки з повідомленням щодо 
необхідності підтримки даного законопроекту та інших ініціатив з захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб (далі - ВПО) та громадян України на Донбасі та у Криму.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

  ¹http://www.radnyk.org/novi-mozhlyvosti-analizu-ryzykiv-vynyknennya-konfliktiv-monitorynh-dlyamtot.html?lang=uk
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За січень 2018 року радниками Програми було проведено 20 моніторингів та аналізів. 
Зокрема, радник національного рівня Міністерства соціальної політики України (далі - 
Мінсоцполітики) здійснив аналіз тексту законопроекту №7163, підготовленого до другого 
читання. Було проведено моніторинг для Мінсоцполітики щодо порядку оформлення рішень 
комісій при управліннях праці та соціального захисту населення (далі - УПСЗН) про 
скасування довідок ВПО. Також здійснено аналіз проекту постанови Кабінету Міністрів 
України (далі - КМУ) «Про внесення змін до постанов КМУ від 24 вересня 2008 р. №866 і від             
05 квітня 2017 р. №268» та підготовлено доповідну записку за його результатами на ім’я 
Міністра соціальної політики.

Радниця національного рівня МТОТ надавала допомогу в зборі інформації для наповнення 
реєстру майна на тимчасово непідконтрольних  територіях. Також радниця координувала 
процес комунікації між звільненими полоненими і МТОТ стосовно паспортизації звільнених; 
налагоджувала процес співпраці МТОТ та Мінсоцполітики щодо виплат пенсій ВПО; 
організовувала зустрічі представників двох міністерств та УВКБ ООН разом з 
Моніторинговою місією ООН.

Радник національного рівня Мінсоцполітики взяв участь у підготовці змін до постанови 
КМУ №505 та підготував ряд роз’яснень до нормативно-правових актів (далі – НПА). Також 
було розроблено для Мінсоцполітики проект роз'яснення щодо дій після отримання 
інформації з Міністерства фінансів стосовно верифікації ВПО. Написано аналітичну довідку 
щодо нормативно правового врегулювання стягнень переплат, які виникають в зв’язку з 
тривалою відсутністю ВПО за місцем отримання соціальних виплат, їх перебуванням на 
тимчасово непідконтрольних територіях (понад 90 днів) та несвоєчасного інформування 
УПСЗН про таку відсутність (понад півроку).

АНАЛІТИЧНА, МОНІТОРИНГОВА ТА НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Радники Програми за звітний місяць надали роз’яснення, листи та експертні висновки з 
питань поновлення порушених прав ВПО та щодо правильного застосування норм права із 
соціального захисту. 

Підготовлено 60 тематичних документів. Також радники Програми організували або взяли 
участь як тренери у 22 навчальних зустрічах з передачі досвіду (тренінги, лекції, семінари, 
воркшопи). Учасниками таких навчальних зустрічей загалом стали 514 фахівців (з них – 64 % 
жінок). Загальна кількість заходів, до яких долучилися радники, у січні становить 153. 

НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

У січні було 10 друкованих згадок про радників та Програму, 2 сюжети, 2 телеефіри та 2 
радіоефіри за їх участю. Окрім того, радники надали 2 коментарі, взяли участь у 2 круглих 
столах, 1 прес-конференції та 3 інших медійних заходах.

МЕДІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ

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.

Повний текст звіту українською мовою 
у форматі PDF завантажуйте за  ПОСИЛАННЯМ

http://radnyk.org/reports/monthly_report/report_radnyk_january-2018_ukr.pdf

