
Звіт про роботу 
радників з питань внутрішньо переміщених осіб 

Міністерства соціальної політики України

за період
з 1 по 31 жовтня

2017 року

155листів, роз'яснень,
експертних висновків

??? 54 моніторингів
 та аналізів  

ПОСЛУГ ПО
ПРОГРАМІ2804

234
ЗАХОДІВ 

65
для 1524 учасників 

навчальні

з них

  2361
 консультації щодо соціального захисту ВПО

РАДНИКАМИ 
БУЛО НАДАНО

службовцям системи 
соціального захисту фахівцям НУО

Органи місцевого 
самоврядування

УПСЗН

176

997

110

Територіальні
підрозділи ПФ

Центри з 
надання БВПД

39

138

106

Центри сім'ї
та молоді

Служби у 
справах дітей 

Центри 
зайнятості

92

100

ПАТ «Державний 
ощадний банк 
України» Volynska

Kyivska

Luhanska
Kharkivska

Donetska
Dnipropetrovska

Zaporizka

Chernihivska

Sumska

Poltavska

Cherkaska

Lvivska

Zhytomyrska

Rivnenska

Kirovohradska

Mykolaivska

Khersonska

Odeska

Vinnytska

Khmelnytska
Ternopilska

Ivano -
Frankivska

Chernivetska

Zakarpatska

Crimea

Kyiv

14 457

4 853

76 825
542 498

12 341

85 570

5 059

57 016

9 817

289 681

12 128

8 587

42 808

28 842

3 192

16 082

2 521
196 337

16 542

6 658

13 448

9 017

161 451

3 554

3 521

національні
організації 

міжнародні
організації

377

226

консультації

консультації

консультації

консультацій

консультацій

консультації

консультацій

консультацій

6031758



15%

Розподіл консультацій за типами питань, 
кількість наданих радниками консультацій

Заходи ініційовані/
організовані радниками

Звернення до радників 
від фахівців соціальної сфери

кількість осіб, 
яким були надані консультації

кількість
заходів

0 

500 

1000 

1500
 

2000
 

2500
 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

 

вересень

роз'яснення щодо
послуг ПАТ

«Ощадний банк України»

0         100             200 300 400 500 600 700

кількість 
консультацій

 
оформлення
довідки ВПО

процедури верифікації
та фізичної ідентифікації

взаємодії з
правоохоронними та

силовими відомствами

серпень

вересень

жовтень

інше

призначення
соціальних виплат

 

питання захисту
прав дітей

призначення пенсій 

серпень вересеньсерпень жовтень жовтень



Підписано тристоронній Меморандум між представниками Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (далі – МТОТ), громадської організації (далі – 
ГО) «Донбас СОС» та Програми «Радник з питань ВПО» щодо роботи гарячої лінії. Її головною метою 
буде надання оперативної довідкової інформації внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО) та 
громадянам, які постраждали внаслідок подій на Сході України та незаконної анексії Криму, а також 
реагування на точкові та системні проблеми. Співпраця в рамках Меморандуму дасть змогу спільно 
опрацьовувати звернення, що надходять від ВПО та осіб, які проживають на тимчасово 
непідконтрольних територіях. Підписанти Меморандуму планують ще оперативніше реагувати на 
порушення прав людини та залучити інші державні органи й органи місцевого самоврядування до 
врегулювання проблем осіб, які звернулися по допомогу. 

Надано організаційну підтримку у змістовному наповненні виїзного засідання Комітету Верховної 
Ради України (далі - ВРУ)  з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення до м. 
Бахмута Донецької області. До складу делегації увійшли члени Комітету ВРУ з питань соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, працівники секретаріату даного Комітету ВРУ, 
представники міністерств та відомств, а також громадські активісти. Метою поїздки було 
ознайомитися з роботою міських інституцій та управлінь, які надають послуги пенсіонерам і ВПО у м. 
Бахмуті, а також з’ясувати ситуацію на контрольному пункті в’їзду-виїзду (далі - КПВВ) «Майорськ» та в 
«сірій зоні» біля лінії розмежування (с. Новолуганське). За результатами поїздки Комітет ВРУ з питань 
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розробив та схвалив своїм рішенням 
відповідні рекомендації.

Відбулася зустріч із святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом у його 
резиденції. Було обговорено сучасну соціальну-політичну ситуацію в Україні, зокрема питання захисту 
соціальних прав громадян, які виїхали або залишилися на тимчасово непідконтрольних територіях. 
Однією з найважливіших тем, яких торкнулися учасники зустрічі, стало пенсійне забезпечення – 
зокрема, виплати пенсій на тимчасово непідконтрольних територіях. Представники Програми 
звернулися до Патріарха із проханням закликати голову ВРУ підтримати законопроект №6692. 

Радники та експерти Програми проаналізували «Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року». 
На основі аналізу документа було розроблено та надано МТОТ зауваження і пропозиції щодо 
вдосконалення даної стратегії.

Відповідно до попередньо розробленої методології моніторингу соціального згуртування та 
конфліктної чутливості було проведено такі заходи: 1) опитування ВПО, представників державних 
служб та неурядових організацій, які працюють із проблемами ВПО; 2) подальша обробка результатів 
даного опитування; 3) узагальнення матеріалів, отриманих раніше під час проведення моніторингу за 
відповідними показниками (показник 1. Власний конфліктний потенціал громади (за винятком 
проблем ВПО); показник 2. Ступінь поляризації суспільства щодо військових дій на Сході України та 
окупації АРК; показник 3. Конфліктність суспільних відносин між ВПО та громадою, яка їх приймає); 4) 
аналіз конфліктів між ВПО та місцевими громадами. Експерти Програми розпочали підготовку звіту. 
Презентацію результатів заплановано на листопад 2017 року. 

За участю експертів Програми завершено роботу над проектом Закону України «Про систему 
реабілітації в Україні». Зазначений закон не тільки забезпечує побудову кардинально нової системи 
реабілітації відповідно до встановлених у світі стандартів реабілітації, а також, у частині захисту прав 
постраждалих від військових подій на Сході України цивільних осіб визначає особливості 
забезпечення психологічної реабілітації дітей, які постраждали від збройного конфлікту, та цивільних 
осіб, які пережили полон, тортури, були заручниками, і членів сімей таких осіб. Проект Закону готувала 
робоча група, утворена при Адміністрації Президента України, і подати його має Президент України як 
суб'єкт законодавчої ініціативи.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД



У жовтні 2017 року радники Програми провели 54 моніторинги та аналізи. Зокрема, радники 
національного рівня разом з міжнародними організаціями провели моніторинг звернень громадян 
щодо наказу МТОТ №39 про перелік та обсяги товарів, дозволених для переміщення через КПВВ. 
Заплановано спільну зустріч з цього питання з представниками Антитерористичного центру та 
міжнародних організацій.

Радники національного рівня підготували порівняльну таблицю щодо проектів змін до Постанови 
Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) про внесення змін до «Порядку надання щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого Постановою КМУ № 505.

Готуються зміни до проекту закону №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській 
областях» з метою розширення повноважень МТОТ в частині порядку в'їзду та виїзду осіб і 
переміщення товарів.

Направлено листа до Міністерства соціальної політики України (далі – МСПУ) з проханням 
розмістити на офіційному сайті міністерства алгоритм призначення грошової допомоги дітям, в 
інтересах яких до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення звертаються 
Служби у справах дітей з посиланням на нормативні акти.

Від МТОТ радники підготували і направили лист до МСПУ з метою запобігання порушенням 
законодавства в частині відмови нарахування і виплат пенсій особам, які перемістилися з тимчасово 
непідконтрольних територій на підконтрольні, де мають постійне місце проживання, та надання 
відповідних роз’яснень Пенсійним фондом України (далі – ПФУ). Також направлено лист до 
Міністерства внутрішніх справ з пропозиціями щодо змін до розпорядження КМУ №1085.

АНАЛІТИЧНА, МОНІТОРИНГОВА ТА НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом жовтня радники Програми надавали роз’яснення, листи та експертні висновки з питань 
поновлення порушених прав ВПО та щодо правильного застосування норм права із соціального 
захисту ВПО. Всього підготовлено 155 таких документів за звітний період. 

Радники Програми організували або взяли участь як тренери у 65 навчальних зустрічах з елементами 
тренінгу стосовно передачі досвіду (тренінги, лекції, семінари, воркшопи). Учасниками таких 
навчальних зустрічей загалом стали 1524 фахівці. Загальна кількість заходів, до яких долучилися 
радники, у жовтні становить 234. Зокрема, радники національного рівня взяли участь у координаційній 
нараді представників УПСЗН Київської міської державної адміністрації та Київської обласної державної 
адміністрації; координаційній нараді неурядових організацій, що опікуються ВПО, з питань останніх змін 
в законодавстві, які стосуються ВПО. 

НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

У жовтні було 7 друкованих згадок про радників, 7 сюжетів та 3 телевізійних ефіри за їх участю. Окрім 
того, радники надали 4 коментарі, взяли участь у круглому столі, брифінгу та трьох 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
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