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Скорочення (у порядку появи у тексті): 

Програма   – Програма «Радник з питань внутрішньо переміщених осіб» 
ВПО – Внутрішньо переміщена особа(и) 
Мінсоцполітики – Міністерство соціальної політики України 
МТОТ  – Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України 
НУО  – Неурядова організація 
УПСЗН – Управління праці та соціального захисту населення 
ПФУ  – Пенсійний фонд України 
КПВВ   – Контрольний пункт в'їзду-виїзду 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
ЄІБД ВПО    – Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб 
МКП  – Місця компактного поселення 
ГО    – Громадська організація 
ОТГ  – Об’єднані територіальні громади 
ОДА – Обласна державна адміністрація 
БВПД  – Безоплатна вторинна правова допомога 
УВКБ ООН   – Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 
ОБСЄ  – Організація з безпеки і співробітництва в Європі 
БФ    – Благодійний фонд 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ 

Програма «Радник з питань внутрішньо переміщених осіб» (далі – Програма), 
реалізується організацією «Stabilization Support Services» за фінансової підтримки Уряду 
Великої Британії у рамках проекту «Подолання соціальних наслідків конфлікту на Донбасі 
та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та 
громадянського суспільства». 
 

До Програми залучено 25 радників з питань внутрішньо переміщених осіб (далі - 
ВПО), що були обрані на підставі прозорого конкурсу та працюють при департаментах 
обласних державних адміністрацій системи соціального захисту населення України. По 
два радники представлені на регіональних рівнях (Донецька та Луганська області), троє - 
на центральному (Міністерство соціальної політики України і Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України) та по одному 
раднику в інших областях України, які охоплює Програма.  

 
Радники разом з Міністерством соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), 

Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України (далі – МТОТ) та місцевими органами виконавчої влади розв’язують проблемні 
питання ВПО на місцях.  
 

За даними структурних підрозділів соціального захисту населення, обласних та 
Київської міських державних адміністрацій на 23 квітня 2018 р. взято на облік 1 496 713 
переселенців або 1 222 289 сімей із Криму та Донбасу1. 

 

                                                           
1 http://www.msp.gov.ua/news/15182.html 
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II. КЛЮЧОВІ АКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

Протягом звітного періоду радники надали 3 131 послугу. 
 
2-3 квітня відбулася координаційна зустріч радників Програми. До зустрічі 

долучилися радники як національного, так і регіональних рівнів. В межах програм всі 
радники пройшли тренінг «Запобігання та протидія корупції». 

 
Представники Програми долучилися 3 квітня до круглого  столу «Насильство та 

тортури на окупованому Донбасі: покарання невідворотнє». Програма стала одним з 
ініціаторів налагодження координації та розробки спільних етичних стандартів 
документування злочинів усіма учасниками процесу. Представники влади та 
громадськості домовились про координацію роботи з моніторингу порушень прав людини 
та скоєння злочинів на окупованій території Криму та Донбасу. 

 
20 квітня представники Програми зустрілися з заступником Міністра соціальної 

політики Миколою Шамбіром та обговорили питання подальшої співпраці. Домовлено 
активізувати сприяння міністерству щодо позитивних кейсів відносно пенсійного 
забезпечення ВПО. 
 

З метою привернення уваги суспільства до проблем громадян, які опинилися в «сірій 
зоні», коаліція громадських організацій ініціювала проведення 24-27 квітня у Київській 
міській державній адміністрації інтерактивної виставки «Втрачаючи зв’язок. Життя на лінії 
зіткнення – 4 роки потому».  
 

24 квітня відбулася адвокаційна зустріч Програми з коаліцією партнерських 
організацій. Було обговорено подальші плани щодо адвокації законопроекту №66922. 
 
1.Підвищення рівня знань 
представників неурядових 
організацій 

Радниками було проведено 106 зустрічей з 
представниками неурядових організацій (далі - НУО). 
 
274 представники НУО отримали консультації від 
Програми. 
 
В рамках підписаного Меморандуму3 протягом квітня 
2018 р. радниками було проаналізовано 20 кейсів. 
Більшість запитів стосувалися пенсійних виплат та 
призначення адресної допомоги ВПО. Радники 
врегулювали 9 кейсів, решта випадків перебуває в роботі.  
 

2.Інформування службовців 
із сфери соціального захисту 
населення 
 

За звітний період 935 службовців із сфери соціального 
захисту отримали консультації від радників Програми.  

                                                           
2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62241 
3 Тристоронній Меморандум про співпрацю і взаєморозуміння було підписано 6 жовтня 2017 р. між МТОТ, громадською 

організацією "Донбас СОС" та Програмою. 
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3.Комунікаційні активності ● Було розроблено та запущено англомовну версію 
антидискримінаційної онлайн-гри «Переселенська 
блуканина»4. Загальне охоплення україномовної та 
англомовної гри за березень-квітень 2018 р. 
становить більше 60 000 контактів. 

 
● В рамках адвокації законопроекту №6692 

Програма 19 квітня провела прес-брифінг на тему 
інформаційної кампанії на підтримку права на 
пенсійне забезпечення громадян України без 
довідки ВПО. Ініціаторами кампанії виступила 
Програма та коаліція партнерських громадських 
організацій, які хотіли в такий спосіб привернути 
увагу суспільства та законодавців до проблеми 
дискримінації українських громадян, позбавлених 
пенсій. 

 
● 23 квітня було проведено прес-брифінг, 

присвячений виставці «Втрачаючи зв’язок. Життя 
на лінії зіткнення –  4 роки потому». 

 
● Протягом звітного місяця було 9 друкованих 

згадок про радників та Програму, 3 телеефіри, 2 
радіоефіри та 4 сюжети за їх участю. Окрім того, 
радники надали 1 коментар, взяли участь у 2 
круглих столах та 1 прес-конференції та 10 інших 
медійних заходах. Також на сайті Програми 
http://www.radnyk.org розміщено 13 матеріалів. 

 
 

III. АДВОКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДНИКІВ 

3.1. МОНІТОРИНГОВА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У квітні 2018 р. радники Програми провели 35 моніторингів та аналізів.  
 
Радником національного рівня на запит Мінсоцполітики підготовлено аналіз 

міжнародного досвіду вирішення житлових проблем ВПО в Азербайджані та Грузії. 
 
У Донецькій області в зв’язку із значною кількістю звернень щодо припинення 

виплати пенсій проводився моніторинг роботи управлінь праці та соціального захисту 
населення (далі – УПСЗН), управлінь Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) та органів 
місцевого самоврядування. Інформаційні довідки за результатами моніторингу 
направлені керівництву УПСЗН, ПФУ та Мінсоцполітики. Встановлено, що припинення 
виплати пенсій відбулось виключно громадянам, які мали довідку ВПО, та після 

                                                           
4 https://birdinflight.com/game/20180328-idp-quest.html 

https://birdinflight.com/game/20180328-idp-quest.html
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придбання житла у власність та реєстрації місця проживання відмовились від неї.  
Пенсійні права заявників поновлені. 
 

У Луганській області проведено моніторинг роботи КПВВ Станиця-Луганська з метою 
виявлення потреб та розробки пропозицій щодо їх врегулювання, Зафіксована відсутність 
черг у напрямку окупованих територій.  Черга з боку окупованих територій сягала до 1000 
осіб.  Усім бажаючим були надані консультації. Оновлено інформаційні матеріали на 
стендах. 

 
Протягом квітня радницею у Харківській області була проведена оцінка діяльності 

Департаменту праці та соціального захисту населення за напрямом «Взаємодія з 
громадськістю». Підготований звіт поширено серед партнерів та зацікавлених осіб. Також 
радниця була залучена до написання відповідей про діяльність органів соціального 
захисту для МТОТ та Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі – КМУ). Зібрано 
інформацію стосовно реалізації плану заходів в рамках виконання Стратегії подолання 
бідності. 
 

У Дніпропетровській області проведено моніторинг проблем доступу УПСЗН до 
роботи із єдиною інформаційною базою даних про ВПО (далі - ЄІБД ВПО). Відповідний звіт 
направлено до Мінсоцполітики. Рекомендації щодо доопрацювання окремих елементів 
бази даних включено до технічного завдання з доопрацюванню бази. 

 
У Житомирській області радник здійснив моніторинговий візит до місць компактного 

поселення (далі – МКП) «Санаторій «Тетерів» у м. Коростишів з метою вивчення питання 
подальшої його роботи та ситуації з розміщенням ВПО. Компенсація витрат на 
проживання ВПО у зазначеному МКП буде діяти лише до липня 2018 р. Тому під час 
зустрічі з директором МКП було обговорено можливість подальшого перебування ВПО на 
платній основі. У результаті адміністрація закладу попередила всіх мешканців про 
припинення бюджетного фінансування та формується кошторис на проживання. 

 
Радницею у Закарпатській області підготовлено аналітичну довідку щодо викликів та 

можливостей для ВПО у регіоні. Проаналізовано сайт Мукачівської міської ради та 
публікації місцевих засобів масової інформації в межах. Результати моніторингу та 
рекомендації були представлені на зустрічі з керівництвом міста і представниками 
профільних департаментів. 
 

У Львівській області радниця спільно з представниками Українського Католицького 
Університету взяла участь у проведенні фокус-груп щодо проблем ВПО, зокрема, процесів 
їх соціальної адаптації та інтеграції. Також спільно з громадською організацією (далі – ГО) 
«ТЕАМ-Україна» проведено моніторинг стану впровадження проекту «Тренінги, 
розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної \ 
фізичної реабілітації».  
 

Розпочато моніторинг наявності в об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ) 
Полтавської області програм підтримки та інтеграції ВПО. Радницею було направлено 
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запити про наявність місцевих програм до голів усіх ОТГ області. Наразі, відповіли 10 ОТГ - 
в одній громаді програм немає.  
 

Радник в Івано-Франківській області здійснив три моніторингових візити у регіоні з 
метою аналізу поінформованості ВПО щодо обласної програми захисту прав ВПО. 

 
У Черкаській області проведено моніторинг надання ВПО медичних послуг. 

Результати моніторингу направлені Черкаській ОДА та профільному департаменту. 
Радницею у Волинській області було розпочато моніторинг потреб ОТГ з метою 
визначення потреб та можливих шляхів підтримки надання соціальних послуг. 

 

3.2. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом поточного місяця Програмою було підготовлено 113 листів, роз'яснень, 
експертних висновків. 
 

Радниками національного рівня Мінсоцполітики було підготовлено пропозиції до 
постанов КМУ №5055 та №3656. Також було підготовлено низку роз'яснень для державних 
службовців: 

● для Самбірського УПСЗН Львівської області щодо прав на довідку ВПО та адресну 
допомогу і щодо припинення допомоги у разі реєстрації спадкового житла на 
підконтрольній території; 

● для Департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОДА щодо 
призначення адресної допомоги; 

● для Департаменту соціального захисту населення Волинської ОДА щодо 
періодичності чергових перевірок ВПО за наявності в ЄІБД ВПО даних про 
ідентифікацію. 

 
Радницею у м. Києві та Київській області велася активна робота над Порядком 

надання статусу дитині, постраждалої від воєнних дій та збройних конфліктів, 
затвердженого постановою КМУ №2687. Зміни до постанови були прийняті КМУ з 
урахуванням правок. 

У Луганській області радницею підготовлено роз’яснення щодо терміну перебування 
ВПО-пенсіонерів на підконтрольних Уряду територіях за даними Державної прикордонної 
служби і неправомірності скасування довідки ВПО з цієї причини. Також підготовлено 
роз’яснення щодо надання статусу ВПО дитині, народженій на підконтрольних уряду 
територіях за умови, що один з батьків є ВПО. 
 

Радником у Херсонській області підготовлено роз’яснення щодо механізмів та 
можливостей вступу до вищих навчальних закладів для студентів з АР Крим та м. 
Севастополя. Роботу було проведено у складі Оперативного штабу з питань вступу у 2018 
р. до закладів освіти Херсонської області  випускників та осіб з АР Крим та м. Севастополя.  
 

                                                           
5 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF 
6 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249110200 
7 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF 
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У Волинській області радницею підготовлено експертні висновки для спеціалістів 
УПСЗН з узагальненнями проблемних питань ВПО, що виникали протягом березня-квітня 
2018 р. 
 

3.3. ЗАХОДИ, НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ 

Протягом звітного місяця радники Програми організували або взяли участь як 
тренери у 42 навчальних зустрічах з передачі досвіду (тренінги, лекції, семінари тощо). 
Учасниками таких навчальних зустрічей загалом стали 873 фахівці (з них – 64% жінок). 
Загальна кількість заходів та зустрічей, до яких долучилися радники, у квітні становить 
349.  

 
Зокрема, радник національного рівня Мінсоцполітики взяв участь у якості  

співмодератора та доповідача у семінарі для працівників територіальних органів 
соціального захисту населення (за участі представників органів ПФУ та безоплатної 
вторинної правової допомоги (далі - БВПД) у м. Кропивницький. Семінар організовано ГО 
«Десяте квітня» за підтримки УВКБ ООН в рамках проекту «Правова допомога ВПО та 
розширення прав і можливостей громад на півдні країни». Радниця національного рівня 
провела робочі зустрічі з соціальними працівниками щодо проблемних питань, які є 
неврегульованими та потребують внесення змін до нормативно-правових актів.  

 
Радниця національного рівня МТОТ взяла участь в Кластері з питань захисту дітей. 
 
Радницею у м. Києві та Київській області було проведено діалогову зустріч між 

працівниками Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і представниками 
Служби у справах дітей. Також радниця на запрошення ОБСЄ взяла участь у тренінгу для 
жінок переговорниць «Переговори як інструмент вирішення конфліктів». 

 
У Донецькій області організовано зустріч керівництва УВКБ ООН з заступником 

голови ОДА та керівниками профільних департаментів для врегулювання проблемної 
ситуації з МКП «Святі гори». Також проведено зустріч з керівництвом Моніторингової місії 
ООН з прав людини. 

 
Радницею у Луганській області ініційовано і проведено робочі зустрічі з 

представниками Департаменту соціального захисту населення Луганської ОДА, сектору 
МТОТ у Луганській області, Управління ПФУ у м. Лисичанськ. У якості спікерки взяла участь 
у Регіональному форумі «Просування прав людини та гендерної рівності за допомогою 
мобілізації громад задля розширення можливостей в Україні» у м. Святогірськ. Також 
взяла участь у тренінгу з принципів гендерного аудиту доступності та в робочій зустрічі 
щодо впровадження принципів гендерної рівності та інклюзивних підходів у нових ОТГ у 
Луганській і Донецькій областях. Здійснила робочій візит із представниками Чмирівської 
ОТГ до Івано-Франківської області задля обміну досвідом. 

 
У Харківській області радниця провела семінар для працівників та адвокатів системи 

безоплатної вторинної правової допомоги Харківської та Луганської областей «Правова 
допомога ВПО, біженцям, особам без громадянства в контексті стандартів якості надання 
безоплатної правової допомоги». 



 
 
 

 
Звіт виданий завдяки фінансовій підтримці Уряду Великої Британії в рамках проекту "Подолання соціальних наслідків 

конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та громадянського 
суспільства", який реалізовує канадська неурядова організація "Stabilization Support Services".  

 
Радниця у Запорізькій області виступила співорганізаторкою та фасилітаторкою 

заходу «Open Space» за участі представників обласного Центру зайнятості, представників 
НУО, студентів та ВПО за темою: «Підвищення рівня працевлаштування ВПО». Також 
виступила співорганізаторкою діалогової зустрічі «Рівність немає кольору». Взяла участь у 
зустрічі народних депутатів міжфракційного об’єднання  «ЄвроОптимісти» з 
представниками громадянського суспільства. 

 
У Дніпропетровській області радником з ВПО проведено групи розвитку емоційного 

інтелекту на базі БФ «Карітас». Організовано робочу зустріч в ОДА щодо узгодження 
положень обласної програми соціалізації та адаптації ВПО. Також радник взяв участь у 
робочій зустрічі із моніторинговою місією ОБСЄ та у робочій зустрічі із керівництвом м. 
Кривий Ріг, ОБСЄ та депутатами ВРУ стосовно перспектив забезпечення життєдіяльності 
ВПО. 

 
Регулярно радником проводилися зустрічі з представниками Меджлісу 

кримськотатарського народу м. Херсону і Херсонської області. Також радник провів 
спільні зустрічі за участі жінок ВПО та представниць місцевої громади у рамках програми 
«EOPAC» та проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту». Радником 
було ініційовано лекцію для представників Херсонської міської адміністрації на тему: 
«Законодавчі норми для роботи з ВПО». Взяв участь у робочій зустрічі з представниками 
USAІD щодо запровадження інструментів прямої демократії, розвитку громадянського 
суспільства в області та співпраці з ОТГ у рамках реформи децентралізації в Україні. За 
ініціативи сектора МТОТ у Херсонській області брав участь в обговоренні з 
представниками громадських організацій плану заходів, спрямованих на реалізацію засад 
державної політики щодо тимчасово анексованої території АР Крим та м. Севастополя. 

 
Радницею у Сумській області ініційовано зустріч студентів Сумського державного 

університету з представниками комунальної установи «Центр обслуговування учасників 
бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської 
ради для ознайомлення з роботою закладу та комплексом соціально-психологічних 
послуг. Брала участь в якості спікерки в нетворкінгу «Інклюзія для життя». Провела 
презентацію гри «Переселенська блуканина» на обласному навчальному семінарі з 
питань соціальної та психологічної підтримки ВПО та демобілізованих учасників АТО та 
членів їх сімей. 

 
Радниця у Полтавській області надала консультації з питань захисту прав ВПО 

представникам Консультативної місії Європейського Союзу. 
 
Радник у Житомирській області взяв участь в апаратних нарадах під керівництвом  

заступника голови ОДА.  

Радницею у Закарпатській області було здійснено робочий візит до м. Мукачево та 
проведено робочу зустріч з заступником міського голови. Було ініційовано та проведено 
робочі зустрічі з працівниками служби у справах дітей Ужгородської міської ради та 
Ужгородського міського центру зайнятості. Взяла участь у засіданні жіночого клубу 
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благодійного фонду (далі – БФ) «Обнова» та у робочій зустрічі з представниками 
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 

 
Радник в Хмельницькій області провів круглий стіл із студентами ВПО в приміщенні 

Хмельницького університету управління та права. Під час проведення було обговорено 
основні проблеми із отриманням соціальних стипендій. 

 
У Львівській області радниця провела робочу зустріч з заступником директора 

департаменту соціального захисту населення щодо шляхів ознайомлення працівників з 
інформаційним бюлетенем «Виборчі права ВПО та трудових мігрантів». Ініційовано 
робочу зустріч з головою товариства «Родина Кольпінга» щодо залучення ВПО до 
громадської роботи. Також проведено зустріч з начальником міського УПСЗН. 

 
Радник в Івано-Франківській області провів зустріч з головою ГО «Ліга Толерантності» 

щодо проектів інтеграції ВПО в місцеву громаду та узгодження заходів, які можуть 
проводитися в місті та області. Також провів зустріч з представниками місії ОБСЄ. 
 

Радницею у Вінницькій області ініційовано та проведено виховну зустріч зі 
студентами Вінницького технічного коледжу щодо протидії насильству. Студентам було 
надано інформацію про роботу Програми в регіоні та необхідність долучення молоді до 
громадської активності. Радниця взяла участь у зустрічі з активістками ГО «Жіночий світ», 
та у круглому столі «Гендерне програмування як інструмент забезпечення рівності та 
захисту прав жінок в Україні». 

 
У Черкаській області радницею було проведено робочу зустріч із представниками 

НУО регіону щодо виділенні землі у м. Черкаси для будівництва житла для ВПО. Також 
відбулася зустріч із підрядними організаціями, які зацікавлені у даному будівництві. 
 

IV. ЗВЕРНЕННЯ ДО РАДНИКІВ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

У квітні 2018 р. радниками було надано 1776 консультацій для службовців та 
представників неурядових організацій. Службовцям за звітний період всього було надано 
1385 консультацій. А представникам неурядових організацій - 391 консультацію (див. 
Діаграму 1). 

Діаграма 1. Розподіл консультацій за типом, 
кількість наданих радниками консультацій 
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Найбільше консультацій стосувалося питань оформлення довідки ВПО (303 
звернення) та призначення соціальних виплат (294 звернення) (див. Діаграму 2). 

 
Діаграма 2. Розподіл консультацій за типами запитів, 

кількість наданих радниками консультацій 
 

Серед проведених радниками консультацій для НУО більшість було надано 
представникам неурядових національних НУО (див. Діаграму 3). 

 
Діаграма 3. Розподіл консультацій для НУО за типом організацій, 

кількість наданих радниками консультацій для НУО 

 
Серед консультацій для службовців найбільше консультацій було надано 

представникам УПСЗН (731 консультація) та представникам органів місцевого 
самоврядування (190 консультацій) (див. Діаграму 4). 
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Діаграма 4. Розподіл консультацій для службовців за типами, 
кількість наданих радниками консультацій для службовців 

 
Також за квітень радниками було надано 858 прямих консультацій для 794 ВПО. 

Серед них більшість консультацій було надано жінкам (див. Діаграму 5). 
 

Діаграма 5. Розподіл консультацій для ВПО за статтю, 
кількість ВПО, що отримали консультації радників 

 
 

Також консультації було надано 37 дітям віком до 18 років та 221 ВПО старшого віку 
(див. Діаграму 6). 

Діаграма 6. Розподіл консультацій для ВПО за віком, 
кількість ВПО, що отримали консультації радників 

 
Радники надали консультації 82 особам з інвалідністю, 47 ВПО, які є представниками 

національних меншин, та 2 ВПО-представникам ЛГБТК+ спільноти. 
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V. ПОДОЛАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ТА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ 

Подолання гендерної нерівності, розширення прав та можливостей жінок, 
боротьба с гендерним насильством. Радниця у Луганській області взяла участь у якості 
спікерки під час відкриття Регіонального форуму «Просування прав людини та гендерної 
рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей в Україні» у м. 
Святогірськ. Також розпочала роботу у робочій групі у Луганській області спільно з 
проектом «Гендерний аудит доступності». 
 

У Херсонській області радник ініціював низку зустрічей за участі жінок ВПО та 
представниць місцевої громади у рамках програми «EOPAC» та проекту «Економічні 
можливості постраждалим від конфлікту». 
 

Радниця у Львівській області взяла участь у бізнес-сніданку для жінок, які 
займаються підприємницькою діяльністю чи планують власну справу. 
 

Радниця у Вінницькій області виступила з доповіддю про гендерну чутливість під час 
круглого столу «Гендерне програмування як інструмент забезпечення рівності та захисту 
прав жінок в Україні». Також відбувся візит до будинку для тимчасового перебування 
жінок у кризових ситуаціях «Дім Мама» у Лука-Мелешківській ОТГ. З представницями 
центру домовлено про співпрацю. 
 

У Полтавській області радниця розробила методологію та навчальні матеріали з 
гендерного бюджетування, які будуть сприяти запровадженню гендерної рівності в 
місцеві бюджети. 
 

Радниця у Черкаській області продовжує тісну співпрацю з БФ «Від серця до серця», 
яка надає допомогу жінкам, які потрапили у складні життєві обставини, зазнали насилля. 

 
Робота з людьми похилого віку. У Вінницькій області радниця у рамках співпраці з 

місцевою ГО переселенців «Спільна справа» консультувала людей старшого віку щодо 
питань соціального обслуговування та соціальних виплат. 

 
Радниця у Черкаській області продовжила співпрацю із комунальним закладом 

«Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради», який є стаціонарною 
соціально-медичною установою для постійного та тимчасового проживання самотніх 
громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, у тому числі з 
психоневрологічними захворюваннями. У закладі на даний час перебувають пенсіонери, 
які переїхали з східних регіонів України. У рамках співпраці підопічним пансіонату було 
надано радницею гуманітарну допомогу. 

 
Робота з дітьми. У Вінницькій області радниця продовжує співпрацю з Вінницьким 

технічним коледжем. Зокрема, студентів було залучено до активностей спрямованих на 
протидію гендерному насильству. 
 

Радник в Івано-Франківській області активно співпрацює з ГО «Родина Кольпінга» 
щодо організації табору для дітей ВПО влітку 2018 року. 
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У Черкаській області радницею налагоджено співпрацю із структурними 
підрозділами ОДА, що дає змогу підключатися до роботи колег по кейсам допомоги 
дітям, які потребували підтримки. Також радницею надавалися анонімні консультації 
підліткам-ВПО віком 14-16 років. 
 

Робота з представниками національних меншин. Радниками у Донецькій, 
Харківській, Чернігівській та Волинській областях надавалися консультації представникам 
ромської громади щодо процедур відновлення документів та документації народження. 
 

Радником у Херсонській області проводиться активна та регулярна робота з 
Меджлісом кримськотатарського народу Херсону і Херсонської області. Зокрема, активна 
пояснювальна робота про необхідність отримання статусу депортованої особи та 
подальшої можливості отримання житла відповідно цього статусу. Також проводиться 
співпраця з НУО «Хесед Шмуель» у рамках програм допомоги людям, що знаходяться в 
складних життєвих умовах. 

 
Радниця у Черкаській області співпрацює з громадською організацією «Романі рота». 

Зокрема, представникам спільноти ромів радницею надавалася гуманітарна допомога та 
допомога з призначенням соціальних виплат.  

 
Робота з людьми з інвалідністю. У Луганській області радницею розпочато роботу у 

робочій групі регіону спільно з проектом «Гендерний аудит доступності».  
 

У Херсонській області радник співпрацює з регіональними громадськими 
організаціями, що реалізують грантові програми допомоги особам з інвалідністю. 
 

У Львівській області радниця долучилася до робочої зустрічі з координатором 
міжнародного проекту, спрямованого на самозайнятість ВПО з особливими потребами, 
«Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги 
медичної / фізичної реабілітації». 
 

У Вінницькій області в рамках співпраці з центром реабілітації дітей та молоді з 
інвалідністю «Обрій» та ГО «Відкриті серця» радниця на постійній основі консультує 
підопічних цих організацій щодо грантових можливостей та надає допомогу в написанні 
грантових заявок. 

 
Робота з представниками ЛГБТК+ спільноти. У Запорізькій області радниця у якості 

співорганізаторки та фасилітаторки провела діалог «Рівність немає кольору». 
 
У Херсонській та Миколаївській області радниками надавалися консультації 

представникам ЛГБТК+ спільноти щодо питань житла. 
 

VI. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ РАДНИКІВ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

Радники національного рівня Мінсоцполітики взяли участь у проведенні семінарів 
для працівників соціального захисту населення, що дасть змогу поліпшити якість надання 
соціальних послуг для 47 000 ВПО, які обліковані в Кіровоградській та Одеській областях. 
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Також було здійснено аналіз міжнародного досвіду вирішення житлових проблем ВПО  та 
надано рекомендації щодо внесення змін до нормативно правових актів, які були 
враховані керівництвом Мінсоцполітики та на початку травня передані до ЦОВВ на 
погодження.  
 

Радницею у м. Києві та Київській області відпрацьовано програму діалогової зустрічі 
між працівниками Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і Служби у справах 
дітей. 
 

У Луганській області для 5 пенсіонерів-ВПО вдалося вирішити питання пересилки 
пенсійних справ з інших областей України. Також завдяки моніторинговій поїздці на КПВВ 
Станиця-Луганська було надано інформаційні матеріали безпосередньо на лінії 
розмежування та проведено консультування громадян.  
 

У Сумській області було проведено презентацію гри «Переселенська блуканина» на 
обласному семінарі. Представниками районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, закладів соціального обслуговування та фахівцями, що залучені до соціальної 
роботи з ОТГ було замовлено 17 примірників гри. Презентація отримала дуже схвальні 
відгуки. 
 

Завдяки адвокаційній діяльності радниці у Закарпатській області депутати 
Ужгородської міської ради направили до ВРУ звернення щодо винесення законопроекту 
№62408 на розгляд профільного комітету.  
 
 

                                                           
8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61425 


