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20-21 листопада в Києві відбулася координаційна зустріч радників Програми. На ній були присутні 
радники національного та регіональних рівнів. Під час зустрічі проведено тренінг «Стратегічне 
планування для програми «Радник з питань внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО)», на якому 
уточнили бачення та подальшу стратегію адвокаційної діяльності Програми, а також розробили план 
спільних дій. Відбулося обговорення ключових проблем та досягнень Програми за 2017 рік. Були 
представлені результати співпраці з гарячою лінією громадської організації (далі – ГО) «Донбас СОС». 
А також презентували первинні результати моніторингу соціальної згуртованості та конфліктної 
чутливості, реалізованого в межах Програми.

24 листопада відбулася звітна зустріч у рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між 
Програмою, ГО «Донбас СОС» та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО              
(далі - МТОТ). На ній були присутні Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб В. Черниш, заступник Міністра Г. Тука, керівники профільних структурних 
підрозділів МТОТ,  представники ГО «Донбас СОС» та Програми. На зустрічі презентували динаміку 
дзвінків, що надходять на гарячу лінію. Відбулося обговорення  проблем, з якими стикаються ВПО, та 
найскладніших звернень, які були передані Програмі. 

26 листопада в Києві відбулася відкрита зустріч із сербським конфліктологом Г. Лоянчичем з 
показом фільму «Примирення: десять років після війни», документальної стрічки, присвяченої зустрічі 
молодих албанців та сербів через 10 років після війни на Балканах. Г. Лоянчич понад 17 років працює 
зі спільнотами, розділеними конфліктом. Є старшим тренером норвезького Центру миру та діалогу ім. 
Нансена.  Консультував створення багатоетнічного уряду в Сербії. Бере активну участь у підтримці 
діалогових ініціатив в Україні. На показ прийшло 50 осіб, серед яких були як журналісти, так і ВПО. 
Після перегляду відбулася дискусія щодо можливості врегулювання міжнаціональних конфліктів. 
Також 25 та 27 листопада Г. Лоянчич провів два одноденні тренінги в Києві для представників влади, 
неурядових організацій та волонтерів. Понад 60 активістів, які працюють над урегулюванням 
конфліктів в українському суспільстві, пройшли безкоштовне навчання. Кожен учасник тренінгу 
здобув корисні навички для своєї роботи.

Радники Програми взяли участь в акції «16 днів проти насилля», яка проходить у світі щороку з               
25 листопада по 10 грудня.  Ця міжнародна акція має на меті привернення уваги громадськості до 
актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі 
людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав 
жінок і чоловіків. У межах акції радники провели 115 заходів з внутрішньо переміщеними особами у 
Запорізькій, Київській, Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, 
Кіровоградській, Херсонській, Закарпатській, Волинській та Полтавській областях, а також у м. Києві.

30 листопада в Українському кризовому медіа-центрі відбулася прес-конференція «Перспективи 
інтеграції ВПО в об'єднані територіальні громади, врахування політики децентралізації під час 
розробки стратегічного плану інтеграції ВПО» за участю представників МТОТ та Програми. 
Актуальність заходу пов’язана із схваленням Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) 11 листопада ц.р. 
нової Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року. 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД



У листопаді 2017 року радники Програми провели 48 моніторинги та аналізи. Зокрема, було 
проаналізовано економічне становище українських підприємств  та підготовлено список  пропозицій 
щодо наповнення фонду для виконання постанови КМУ №535. Після участі в координаційній зустрічі 
радників Програми радник національного рівня підготував два листи до керівництва Міністерства 
соціальної політики України щодо застосування листів Служби безпеки України у розрізі 
неврегульованості ситуації із Розпорядженням №1085, а також проблем функціонування єдина 
інформаційна база даних про ВПО.

Радники національного рівня взяли участь у підготовці змін до постанови КМУ №505 щодо 
застосування єдиної форми акту про зруйноване/непридатне для проживання житло. Підготовлено 
зміни до постанови КМУ №509 та Закону України щодо скасування довідок померлих та безвісно 
відсутніх. Здійснено розрахунок економії на грошовій допомозі 2018 року в разі відокремлення 
отримання пенсійних виплат від довідки ВПО для осіб з тимчасово непідконтрольних територій 
України.

Також радниця національного рівня взяла активну участь у розробці проекту про внесення змін до 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод ВПО» з метою введення нового поняття «місце 
проживання ВПО» і внесення ВПО в реєстри територіальних громад, що надасть можливість ВПО 
стати повноцінними учасниками територіальної громади, а регіонам - отримувати субвенції від 
бюджету з урахуванням кількості ВПО в громаді.

Наприкінці жовтня в місті Києві вийшло Розпорядження №1333 та почалася розробка проекту 
«Міська комплексна цільова програма підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції ВПО». Наразі 
триває робота над цією програмою, а 22 листопада відбулося перше засідання робочої групи, яка 
відповідає за розробку проекту. 

АНАЛІТИЧНА, МОНІТОРИНГОВА ТА НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

У листопаді радники Програми надали роз’яснення, листи та експертні висновки з питань 
поновлення порушених прав ВПО та щодо правильного застосування норм права із соціального 
захисту. Всього підготовлено 157 таких документів за звітний період. 

Радники Програми організували або взяли участь як тренери у 58 навчальних зустрічах з 
елементами тренінгу стосовно передачі досвіду (тренінги, лекції, семінари, воркшопи). Учасниками 
таких навчальних зустрічей загалом стали 2 624 фахівці (з них – 71% жінок). Загальна кількість заходів, 
до яких долучилися радники, у листопаді становить 294. 

НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

У листопаді було 20 друкованих згадок про радників та Програму, 9 сюжетів та 2 радіоефіри за їх 
участю. Окрім того, радники надали 2 коментарі, взяли участь у 2 прес-конференціях, круглому столі 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_november-2017_ukr.pdf

