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 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. 

Навчальні та інформаційні програми
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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.

 Радником у Харківській області було ініційовано створення робочої групи з 
розробки порядку взяття на облік та надання соціального житла ВПО в області.

 Радник у Донецькій області провів успішну адвокаційну компанію з 
внесення дітей-ВПО з онкологічними захворюваннями в Краматорську міську 
програму допомоги таким дітям.

 Експерти Програми розробили пропозиції та отримали згоду на підтримку з 
боку народних депутатів та представництва UNICEF в Україні щодо підвищення 
контролю за переміщеними з непідконтрольних територій дітьми, які не мають 
свідоцтва про народження українського зразка.

Співпраця з державними та недержавними структурами

 Відбулася зустріч представників громадських організацій з Віце-прем’єр- 
міністром Павлом Розенком. За результатами зустрічі Віце-прем'єр-міністру був 
переданий пакет документів, підготовлений та розроблений фахівцями Програми, 
щодо таких питань:

•  адресність виплат ВПО:     зміни до Постанови № 505;
• вдосконалення бази ВПО – категоризація соціальних потреб та виправлення 

недоліків бази;
• порядок виплати пенсії для громадян, які переселилися та відмовляються від 

статусу ВПО; 
• спрощення верифікації ВПО, що уклали контракт із Збройними Силами України;
• проект НПА стосовно продовження строків виплати пенсій за минулий час 

пенсіонерам з тимчасово непідконтрольної Україні території;
• окремий механізм для пенсіонерів-ВПО.
 З метою забезпечення впровадження змін до Законів України 

«Загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про тимчасові заходи 
на період проведення антитерористичної операції» та «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 
проведено три зустрічі, в яких взяли участь депутати Верховної Ради України, 
працівників двох профільних комітетів ВРУ та фахівці неурядових організацій.

 Відбулася планова зустріч радників, основною темою якої був стан 
соціальної адаптації та інтеграції ВПО. Перед  учасниками виступили заступник 
Міністра соціальної політики Олександр Привалов та начальник Управління 
організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 
Любов Черська.

Адвокаційні зустрічі



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

 Радником національного рівня проведено моніторинг фактів припинення 
пенсійних виплат ВПО у м. Києві. За результатами моніторингу підготовлено два 
запити до органів ПФУ та проведена робоча зустріч із Головою правління ПФУ. 

 Радником національного рівня підготовлено проект змін до деяких 
постанов КМУ щодо соціального захисту військовослужбовців-ВПО, які проходять 
службу в районі АТО, та проект роз'яснень для Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб щодо отримання персональних даних з ЄІБДВПО.

 Радником у м. Києві проводилася робота над Планом заходів Київської 
міської державної адміністрації стосовно реалізації  у столиці «Комплексної 
державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції 
громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період 
до 2017 року».

Аналітична, адвокаційна та нормотворча діяльність 

 У травні радники долучилися до громадських обговорень та надання 
роз’яснень щодо чинного законодавства стосовно внутрішньо переміщених осіб, 
діяльності Програми. Загалом було 10 друкованих згадок про радників, одна 
радіопередача та 10 сюжетів і телевізійних ефірів за їх участі. Окрім того, радники 
взяли участь у 13 круглих столах та 31 іншому заході.

Інформаційна 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_may-2017_ukr.pdf

