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 Радниками національного рівня на постійній основі надавалися консультації 
фахівцям Мінсоцполітики щодо правового обґрунтування відповідей на запити органів 
влади та недержавних організацій, а також на звернення громадян.

Посольство Великої Британії в Україні підтримало клопотання Міністерства з питань 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України про 
залучення програми "Радник з питань ВПО" до створення і роботи телефонної "гарячої" 
лінії МТОТ. 

Радник у Харківській області відвідав мікропроекти Українського фонду соціальних 
інвестицій (УФСІ) з соціального житла для ВПО в складі робочої групи при губернаторі 
області.

Радником у Києві та Київській області за підтримки КМДА була організована 
координаційна зустріч керівництва Київської міськдержадміністрації з представниками 
державних та недержавних організацій з питань щодо соціального захисту ВПО. 

Співпраця з державними та недержавними структурами

 Радники Програми продовжили роботу у трьох підгрупах робочої групи з 
удосконалення законодавства, створеної при МТОТ. 

Після внесення змін у Розпорядження КМУ №1085-р радником у м. Києві та в Київській 
області було розроблено ряд рекомендацій для ефективної роботи УПСЗН та розіслано на 
всі 47 управлінь міста та області. Радником у Запорізькій області проведено перемовини 
з представниками УВКБ ООН та іншими НГО щодо лобіювання змін до переліку.

Радник у Донецькій області ініціював та успішно провів адвокаційну кампанію щодо 
внесення дітей-ВПО з онкологічними захворюваннями в Краматорську міську Програму 
допомоги. Як результат, 1 600 дітей будуть мати можливість отримати безкоштовну 
медичну допомогу.

Радником у Харківській області були підготовлені рекомендації та проект Наказу для 
міжвідомчої групи з питань паспортизації ромів та осіб без громадянства.

Експерти Програми взяли участь у парламентських слуханнях на тему: "Пріоритетність 
додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи". 

Радником у Вінницькій області спільно з Департаментом соціальної та молодіжної 
політики розроблено проект «Дорожня карта корисних контактів у регіоні для ВПО».

З метою вирішення проблем пенсійного забезпечення ВПО в рамках пенсійної 
реформи уряду, проведено чотири адвокаційні зустрічі з депутатами Верховної Ради 
України (23 учасників).

Проведено координаційну зустріч радників з питань ВПО із народними депутатами 
України. Як результат зустрічі, фахівцям Програми було запропоновано на постійній 
основі брати участь у засіданнях Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення з правом дорадчого голосу.

Аналітична, адвокаційна та нормотворча діяльність 



 Радники проводять освітні зустрічі, тренінги як із ВПО, так і з фахівцями соціальної 
сфери і активістами громадських організацій.

Протягом звітного періоду радники під час відвідування УПСЗН вели постійну роботу з 
надання консультацій щодо роботи з ЄІБДВПО та передачі навчальних матеріалів. 

В червні радниками в усіх областях було організовано та проведено 58 зустрічей з 
елементами тренінгу для 877 учасників з актуальних питань соціального захисту та 
інтеграції ВПО в контексті співпраці з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування та представниками НУО.

Програмою організовано та проведено тренінг на тему: "Співпраця з донорськими 
проектами: принципи створення програм, моніторингу та оцінки" для 13 представників 
Мінсоцполітики, МТОТ, Мінрегіону та Апарату Верховної Ради України, громадських 
організацій. 

Програмою організовано та проведено координаційну зустріч для 25 представників 
структурних підрозділів обласних держадміністрацій з питань соціального захисту 
населення. Учасники отримали фахові консультації щодо актуальних питань  
соціального захисту ВПО в регіонах.

Радник національного рівня провів семінар, організований Мінсоцполітики, в рамках 
курсів з підвищення кваліфікації працівників органів соцзахисту для 35 працівників 
територіальних органів соціального захисту населення щодо захисту персональних 
даних та роботи зі зверненнями громадян.

Експертами Програми підготовлено перший аналітичний вісник змін до законодавства 
(до законопроектів №№ 6240, 5107 і 3459-1) та розповсюджено його серед усіх 422 
народних депутатів України. 

Фахівці Програми радників та Норвезької ради з питань біженців взяли участь у 
телепрограмі «За чи проти» на парламентській телерадіокомпанії "Рада" щодо 
проблемних питань ВПО.

Навчальні та інформаційні програми

Інформаційна підтримка діяльності

У червні радники долучилися до громадських обговорень та надання роз’яснень щодо 
чинного законодавства стосовно внутрішньо переміщених осіб, діяльності Програми. 
Загалом було 22 друкованих згадок про радників, 10 сюжетів і телевізійних ефірів за їх 
участі. Окрім того, радники взяли участь у 28 круглих столах, 2 прес-конференціях та 31 
іншому заході.

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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