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Розподіл консультацій за типами питань 
(кількість консультацій для службовців та фахівців НУО)

Розподіл консультацій за типами бенефіціарів 
(кількість консультацій для службовців)

УПСЗН
Органи місцевого самоврядування
Центри сім'ї та молоді
Служби у справах дітей
Територіальні підрозділи ПФУ
Об’єднані територіальні громади
Центри з надання БВПД
Мінсоцполітики
Центри зайнятості
МТОТ
Міністерство охорони здоров’я
ПАТ «Державний ощадний банк України»
Інші установи
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Заходи, до яких
долучилися радники
(кількість заходів)

Листопад'18      Грудень'18         Січень'19

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

• Було проведено серію заходів з адвокації програм регіональної інтеграції ВПО та 
населення, що постраждало внаслідок конфлікту. Три заходи пройшло у Крама-
торську, Запоріжжі та Ужгороді. Також було реалізовано захід у Львові з метою 
організації та координації публічних обговорень та діалогів щодо конфліктно чут-
ливих питань інтеграції ВПО та соціального захисту вразливих категорій населен-
ня і осіб,  що зазнають дискримінації. 

• У рамках співпраці із МТОТ Програмою було розповсюджено 5 700 інформаційних 
плакатів щодо процедури оформлення паспорта громадянина України; реєстрації 
та отримання свідоцтва про народження; процедури отримання вищої та 
професійно-технічної освіти для вступників з території проведення Операції 
об’єднаних сил; процедури перетину адміністративної межі з АР Крим (для грома-
дян України). Протягом січня 2019 р. матеріали було надіслано радникам/цям з 
питань ВПО у 19 областей України (окрім Одеської, Чернівецької, Кіровоградської, 
Полтавської та Івано-Франківської) та до Секторів МТОТ у Луганській, Донецькій та 
Херсонській областях.

• Програма підготувала серію інформаційних анімаційних відеороликів, щодо яких 
було отримано висновок Національної ради з питань телебачення та 
радіомовлення про визнання відеороликів такими, що спрямовані на підвищення 
рівня обізнаності ВПО про їхні права та шляхи їх реалізації та мають ознаки 
соціальної реклами. Відеоролики було розміщено на сайті Програми та її сторінках 
у соціальних мережах. Короткі версії відеороликів транслювалися протягом січня 
2019 р. у потягах Інтерсіті. Також ролик щодо участі ВПО у виборах Президента 
України було розміщено на сайті МТОТ.

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. 
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