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Скорочення: 

Програма – Програма радників з питань внутрішньо переміщених осіб 

АТО – антитерористична операція 

ВПО – внутрішньо переміщені особи 

МКП – місця компактного поселення 

ВЦА – військово-цивільна адміністрація 

ГО – громадська організація 

ДМС – Державна міграційна служба 

ЄІБД ВПО – Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб 

АСОПД/КОМТЕХ – Автоматизована система оброблення пенсійної документації на 

базі комп'ютерних технологій 

ІОЦ -– Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики 

КМДА – Київська міська державна адміністрація  

КМУ – Кабінет Міністрів України 

МТОТ – Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо  

переміщених осіб 

ОРДЛО – окремі райони Донецької і Луганської областей, де органи державної влади 

України тимчасово не здійснюють своєї діяльності 

OCHA – Управління ООН з координації гуманітарної діяльності (the United Nations 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)  

УПСЗН – Управління праці та соціального захисту населення 

SSS – Stabilization Support Services  

 

  



 
 

www.radnyk.org 
info@radnyk.org 

 
 

3 
Ці матеріали є інтелектуальною власністю канадської неурядової організації Stabilization Support Services та можуть використовуватись 

частково або повністю лише з зазначенням автора – програми "Радник з питань ВПО Міністерства соціальної політики" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ  

 

 Програма радників з питань внутрішньо переміщених осіб (далі – Програма), 

започаткована Міністерством соціальної політики України та здійснюється організацією 

Stabilization Support Services 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». 

В рамках Програми 27 радників з питань внутрішньо переміщених осіб (далі - 

ВПО), обрані шляхом прозорого конкурсу, працюють при  Департаментах 

облдержадміністрацій системи  соціального захисту населення України. По 2 радники 

представлені на регіональних рівнях (Донецька, Харківська та Запорізька області),  3 – 

на центральному (МТОТ та Мінсоцполітики), та по 1 раднику в інших областях України. 

Радники разом з Міністерством соціальної політики України, Міністерством з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та органами 

місцевої виконавчої влади вирішують проблемні питання ВПО на місцях.   

За даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та 

Київської міськдержадміністрацій, на 07.08.2017 року взято на облік 1 586 439   ВПО, 

або 1 275 798 сімей із Криму та Донбасу1.   

Інформація про Програму постійно поширюється серед ВПО, органи влади на 

місцях все частіше звертаються до радників за консультаціями та направляють 

громадян на особистий прийом до них.   

До змісту. 

 

II. АДВОКАЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ РАДНИКІВ  

Для вирішення питань, що з’являються з прийомом нових законів та постанов 

стосовно ВПО, радники Програми розробляють актуальні пропозиції органам влади, 

проводять консультації з громадськими організаціями та займаються адвокацією серед 

громадян. Докладніше про це - в наступних пунктах. 

До змісту 

 

2.1.НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ  

 

За серпень 2017 року радниками Програми було надано 119 роз’яснень, листів та 

експертних висновків з питань поновлення порушених прав ВПО та щодо правильного 

http://www.msp.gov.ua/news/13732.html
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застосування норм права із соціального захисту ВПО. Підготовлено 19 матеріалів у ЗМІ. 

 

Радники Програми організували або взяли участь як тренери у 35 навчальних 

зустрічах з елементами тренінгу стосовно передачі досвіду. Загальне число фахівців, які 

взяли участь у таких зустрічах, сягнула 766 осіб. Загальна кількість заходів, 

організованих радниками, з метою обговорення проектів нормативно правових актів або 

спільного напрацювання рішень для розв’язання проблем соціального захисту ВПО  

склала 173 події.  

 

Для надання фахової допомоги ВПО із спільної гарячої лінії МТОТ і ГО “Донбас 

SOS” направлено 37 звернень щодо порушення їх прав під час призначення адресної 

допомоги та пенсій. Більшість випадків вирішено радниками в областях протягом 

тижня після отримання звернення. Інформація по зверненням, які містять 

проблематику системного характеру та потребують оперативного втручання, передано 

на розгляд  до робочих груп МТОТ.  

 

З метою активізації інформаційної підтримки громадян, які проживають у ОРДЛО 

та на лінії зіткнення, щодо прав на соціальний захист та шляхів їх реалізації в 

Донецькій та Луганській областях, ведеться робота щодо погодження заходів по 

встановленню на КПВВ інформаційних стендів з друкованими матеріалами органів 

влади та міжнародних гуманітарних організацій. 

 

Для розміщення на стендах підготовлені друковані матеріали за 15 основними 

темами, які міжнародні організації визначили найбільш актуальними. Матеріали 

включають інформацію для мешканців ОРДЛО та осіб, які мають намір 

зареєструватися або вже зареєстровані як ВПО, та включають таку тематику як 

документування та паспортизація, оформлення соціальних статусів, послуг і виплат, 

реалізація права на навчання та інших видів прав.  

 

У рамках адвокаційних програм радниками проводилися зустрічі з керівниками 

РДА, міськими головами та органами місцевого самоврядування Донецької області, 

зустрічі та наради з керівниками і  працівниками УПСЗН регіону щодо дотримання прав 

ВПО. Під час зустрічей обговорювались можливості підвищення  якості соціального 

захисту ВПО та підтримки мешканців сірої зони. Мова йшла про шляхи посилення  

соціального захисту ВПО, учасників АТО, пенсіонерів з числа ВПО, які 

зареєструвались за новим місцем проживання та відмовились від довідки ВПО, 

студентів. 

 

В рамках цієї діяльності в Донецькій області проведено регіональний захід:  

“Панельна дискусія по взаємодії громадськості з владою”. Зібрання відбулося під 

патронатом Донецької обласної адміністрації. Учасники отримали можливість 

обговорити питання налагодження діалогу між державними органами та громадськими 

організаціями. Сторонами було наголошено, що вирішення багатьох проблем в регіоні 

затягується через небажання вислухати, коректно дискутувати та поважати іншу точку 

зору. Зацікавлені сторони домовились продовжити роботу з покращення механізмів 

порозуміння та взаємодії.  
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В рамках літньої школи «Внутрішнє переміщення в Україні: навчання задля 

пошуку спільних рішень», ініційованої Радою Європи в межах співпраці з МТОТ, на 

слухачах було проведено апробацію розробленої для кращого розуміння проблем 

переселенців настільної гри “Переселенська блуканина”, проведено три ігрові сесії для 

виявлення слабких сторін ініціативи.  

Літня школа була зорієнтована на організації та установи, які працюють з 

внутрішньо переміщеними особами. У заході взяли участь понад 70 профільних 

представників НГО, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. 

До змісту 

 

 

2.2. МОНІТОРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

За серпень 2017 року радниками Програми було проведено 33 моніторинги та 

аналізи. На базі індексів SCORE Програмою радників було розроблено методологію 

визначення конфліктної чутливості. Радниками в 11 областях було проведено 

моніторинг конфліктної чутливості та соціальної згуртованості приймаючих громад. 

Метою моніторингу є перевірка рівня конфліктогенності відносин між ВПО та 

приймаючою громадою. Результати моніторингу необхідні для подальшого здійснення 

заходів з попередження конфліктів, забезпечення інтеграції ВПО в приймаючі 

спільноти, скорочення нерівності, невідповідності та соціальної ізоляції, зміцнення 

соціальних відносин, взаємодії і зв'язків 

 

У порядку  регулярного моніторингу роботи ЄІБД ВПО виявлено ряд збоїв 

бази, які виникли через проникнення вірусу “Petya” у комп’ютерну мережу системи 

соціального захисту. Радниками в усіх областях було проведені  моніторинг роботи 

бази даних. Під час дослідження було виявлено понад 20 проблем, які за походженням 

можна розподілити на технічні, програмні та недоліки правового характеру. Також було 

зібрано та проаналізовано запити і пропозиції працівників системи щодо обміну 

інформацією з інтегрованою міжвідомчою автоматизованою системою обміну 

інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які 

перетинають державний кордон “АРКАН” та АСОПД/КОМТЕХ. Звіт за результатами 

моніторингу було направлено до Мінсоцполітики та Міжнародної організації з міграції. 

 

Луганська область: за станом на 18.08.2017 в області обліковується 297,2 тис. 

осіб ВПО, з яких: 216,3 тис. – пенсіонери, 24,7 тис. – діти, 7,9 тис. інваліди. Кількість 

переселенців в області зростає. Адресну допомогу переселенця призначено 41 362 

особам, за результатами перевірок складено 159 750 актів обстеження матеріально-

побутових умов проживання. В кожному місті та районі області працює комісія з 

призначення (поновлення) соціальних виплат (всього 15 комісій). Засідання проходять 

один, іноді два рази на тиждень. Всього проведено 819 засідань комісій. 

Відмовлено в призначенні соціальних виплат 34 567 особам, з них в пенсії –  

26 685 особам. Дію довідок ВПО скасовано 16 021 особі. 

Відповідно до результатів опитування, проведеного Радником в Луганській 

області, переселенці Донецької та Луганської області не планують будувати своє 

майбутнє в містах і селах, де вони живуть зараз: при найменшій можливості 

повернення української влади повернуться до свого місця реєстрації. 
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Запорізька область: за даними Департаменту соціального захисту населення, 

в Запорізькій області зареєстровано близько 54 тис. ВПО (в т.ч. близько 10 тис. дітей 

та 28 тис. пенсіонерів). За місяць радником було надано консультації близько 80 

держслужбовцям та працівникам НГО, надано більше 130 консультацій.  

 

На сайті Проекту та на сторінці у Facebook  постійно надається вся інформація 

про діяльність радників у регіонах та корисні інформаційні і юридичні матеріали для 

працівників УПСЗН та ВПО. 

До змісту 

 

 

III. АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

 

У серпні радники надали 1949 консультації для 1351 особи, з них 1400 

консультацій для службовців соціального захисту та 579 для фахівців неурядових 

організацій. Найбільше консультацій надано службовцям УПСЗН, центрам з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – БВПД) та органам місцевого 

самоврядування. 25 % наданих консультацій фахівцям неурядових організацій 

припадають на звернення, що надійшли від міжнародних неурядових організацій: це 

доволі високий показник (див. Діаграму 1).    

 

Діаграма 1. Розподіл консультацій, наданих радниками для фахівців неурядових 

організацій, % від наданих консультацій неурядовим організаціям  

 
Переважна більшість питань стосувалась застосування змін, впроваджених 

постановами КМУ від 31.05.2017 № 370 та № 371 :  

● щодо суб’єктного складу отримувачів адресної допомоги; 

● питання актування житла, непридатного для проживання; 

● проблем ідентифікації та паспортизації дітей ВПО, які тільки виїхали на 

підконтрольну територію. 

 

Найбільше звернень до радників в регіонах надійшло з наступних питань: 

1.  Анулювання довідки ВПО та повернення адресної допомоги; 

2.  Відновлення виплат з адресної та соціальної допомоги, пенсії, процедура 

верифікації; 

3.  Гуманітарна адресна допомога, направлення до медичних закладів; 

http://www.radnyk.org/
https://www.facebook.com/radnyky/
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4.  Розміщення в МКП,  надання тимчасового та постійного житла; 

5.       Некоректної роботи ЄІБД ВПО (або взагалі відсутності доступу в базу у 

багатьох управлінь), неможливості формування статистичних витягів, роз’яснень 

чинної нормативно-правової бази.   

 

За результатами аналізу тематики звернень за серпень виділено декілька 

ключових питань до вирішення (див. Діаграму 2). 

 

Діаграма 2. Динаміка розподілу консультацій за типами питань, 

кількість консультацій 

 

 
 

До змісту 

 

3.1. ВИПЛАТА ПЕНСІЙ 

 

Моніторинг 

 

В Києві значна частина заявників пенсійного віку відзначала затягування  

виплати першої пенсії після внутрішнього переміщення: з моменту звернення до 

погашення заборгованості по пенсіях проходить 3-4 місяці, протягом яких пенсіонери 

не мають жодного джерела до існування. При цьому, весь вказаний час вони мають 

проживати за адресою реєстрації. У випадку повторного переміщення в межах 

контрольованої території, вся процедура починається з початку. 

 

В Донецькій області продовжуються численні звернення від колишніх ВПО, які 

придбали житло, або одружились та яким регіональні відділення Пенсійного фонду  

відмовляють в виплатах та вимагають наново реєструватись в якості ВПО. Такі  
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пенсіонери-переселенці мають намір відстоювати свої права у судовому порядку. 

 

Під час  роботи зі зверненнями громадян у Донецькій області встановлено, що 

управління Пенсійного фонду України м. Слов'янська затримує відправки пакетів 

паперових пенсійних справ на запити інших органів пенсійної системи  через 

відсутність коштів на поштові витрати. Існує черга з відправки пенсійних справ 

(висилаються справи за зверненням від травня поточного року). Стаціонарні телефони 

управління не відповідають, отримати інформацію про відправки неможливо. 

 

В Харківській області у співпраці з адвокатами Право на захист м. Харків 

проведено аналіз судової практики з питань  оскарження припинення пенсійних виплат 

ВПО в області за період з 01.04.2017 по 15.08.2017 р. 

 

Заходи 

 

02.08.2017 у Луганській області районними управліннями Пенсійного фонду 

України до регіональних органів соціального захисту населення були надані списки 

пенсіонерів з числа ВПО для перевірки законності раніше виданих довідок ВПО. 

За тиждень, до управлінь соцзахисту від органів Пенсійного фонду надійшли 

нові списки пенсіонерів з числа ВПО (12 тис. осіб) для перевірки їх фактичного місця 

знаходження, оскільки Пенсійний фонд, нібито, мав інформацію щодо відсутності 

зазначених в списках осіб за вказаними в довідках ВПО адресами. 

Для з’ясування ситуації радником були проведені робочі зустрічі із заступником 

начальника Департамента Гарькавець О.Ю., зав. сектором з питань ВПО 

Департаменту соціального захисту Луганської ОДА Коваленко О.М., заст. начальника 

управління Пенсійного фонду ПФУ м. Лисичанськ Муляревич О.П.  За результатами 

проведеної роботи та на підставі отриманої інформації радником в Луганській області 

було складено інформаційну довідку. 

 

Співпраця з владою  

 

В березні-квітні 2017 відбулося об’єднання управлінь Пенсійного фонду України 

і на етапі реорганізації в Луганській області виникли ситуації несвоєчасного 

відпрацювання запитів на передачу пенсійних справ. Ускладнення були з правами 

соціальних інспекторів при проведенні перевірок фактичного місця знаходження ВПО 

та складанні відповідних актів – не визначено, що вони мають перевіряти, як 

поводитись, чи не перебільшують своїх повноважень. Звернення були від громадян, які 

перемістилися, працюють на мирній території, діти яких ходять до школи та дитячих 

садків. 

Недостатня кваліфікація спеціалістів пенсійних органів сільських районів в 

питаннях призначення пенсій за списком 1, спискоком 2 (шкідливі умови праці на 

виробництві). Міські управління були орієнтовані на діяльність в своїх містах. В області 

на території, підконтрольній Україні, залишилось лише 3 міста і 12 

сільськогосподарських районів. Досвід в питаннях роботи з такими пенсіонерами у 

фахівців незначний. 

 

Нормотворча діяльність:  
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Радниками підготовлено аналітичну довідку щодо пенсійної проблематики та 

винесено на розгляд громадської ради при Пенсійному фонді України. 

 

Проблему також було озвучено на зустрічі із Віце-прем’єр-міністром України 

П.Розенком, за результатами надано відповідне доручення МТОТ. 

 

Проблему було винесено на робочу групу при Комітету ВРУ з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, де Пенсійний фонд інформував, що 

вирішення проблеми потребує законодавчих змін. В свою чергу, громадські організації 

запропонували внести зміни до постанови КМУ № 637. Питання перебуває на 

опрацюванні у  Пенсійному фонді. 

 

За рішенням Національної Ради Реформ при Президентові України, Кабінету 

Міністрів було доручено врегулювати проблеми пенсійного забезпечення ВПО та 

громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.  

До змісту 

 

3.2. ПРОЦЕДУРИ ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

Моніторинг 

 

В Луганській області погіршилася ситуація з вклеюванням фото в паспорт ВПО: 

є скарги на те, що в ДМС при процедурі вклеювання фото у людей забирає  паспорт та 

обіцяє  повернути через два місяці після ідентифікації особи. 

 

Нормотворча діяльність 

 

Підготовлено роз’яснення для Сватівського УПСЗН з питання надання статусу 

ВПО за умови, що особа має реєстрацію в паспорті м. Старобільськ, прийнята на 

роботу в м. Луганськ в листопаді 2013, а з підтверджуючих документів має тільки 

трудову книжку та довідку з місця роботи. 

 

За запитом радника у Запорізькій області, радниками національного рівня 

підготовлено та надіслано інформацію управлінням щодо отримання довідки дітьми 14-

18 років, які не мають паспорта. 

 

Радником в Харківській області розпочато роботу з розробки навчальних 

посібників та робочих зошитів для центрів БВПД. 

До змісту 

 

3.3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Моніторинг 

 

У сфері надання соціального захисту ВПО підвищена увага Радників 

приділялася: наданню житла, перерахуванню адресної допомоги, розробці та 

імплементації планів адаптації ВПО.  

https://drive.google.com/file/d/0B4maARKDQWRpTm9yS2hja3JYaXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4maARKDQWRpTm9yS2hja3JYaXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4maARKDQWRpTm9yS2hja3JYaXc/view?usp=sharing
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Мають місце складнощі із застосуванням постанови КМУ № 370 у зв’язку з 

відсутністю у розпорядженні КМУ № 1085 близько 40 населених пунктів, що 

перебувають на тимчасово непідконтрольній території.   

 

В Запорізькій області ускладнена процедура поселення в МКП, в зв’язку із 

розформуванням регіонального штабу при ДСНС. Наприкінці липня виконком 

Запорізької міськради прийняв рішення, що поселенням будуть займатися комунальні 

підприємства, на балансі яких є МКП. Цей механізм не запрацював, поселення 

проводиться у ручному режимі. Одноосібне прийняття рішень щодо заселення або 

відмови у заселенні викликає корупційні ризики. Радником отримано типовий договір 

для проживання в МКП, проводяться наради з правозахисними організаціями щодо 

окремих положень цього договору (обмеження терміну відсутності в МКП до 7 днів). 

 

План заходів з адаптації ВПО в м. Києві почав розроблятися півтора роки тому, 

але досі місцевих програм соціальної допомоги ВПО немає. План розроблений, але 

недопрацьована процедура реалізації: з півроку документ залишається на рівні 

Департаментів КМДА.  

 

За результатами аналізу питань, що надійшли від працівників соцзахисту, 

Радниками в м. Києві було підготовлено три проекти узагальнюючих роз’яснень 

фахівцям територіальних органів соціального захисту населення, які були використані 

для подальшої підготовки двох роз’яснень від 04.08.2017 та від 14.08.2017 й пішли в 

роботу. 

 

Нормотворча діяльність 

 

Радники брали участь у діяльності робочої групи при МТОТ щодо розробки 

законопроекту стосовно житла для ВПО. Було проведене координування Програми 

радник з питань ВПО та МТОТ з метою надання зауважень щодо розробленого 

законопроекту.  

 

У Запорізькій області підготовлено роз’яснення щодо населених пунктів, 

розташованих на лінії зіткнення, та підпорядкування населених пунктів у Донецькій та 

Луганській області. Роз’яснення стосується роботи з пошуком у державному реєстрі 

нерухомості щодо населених пунктів, які не входять до переліку 1085, та щодо 

співпраці з Антитерористичним центром СБУ у цьому питанні. 

 

Радник в Донецькій області брав участь у розробці змін до чинного 

законодавства з метою поліпшення стану правозахисту ВПО: відстоювалась точка зору 

на особливості надання ВПО житла – перш за все надати законну можливість ВПО 

отримати житло з внесенням відповідних змін до чинного законодавства. 

 

Частина нормотворчої роботи Радників у Києві була сконцентрована на 

просуванні розробленого проекту нової міської програми інтеграції та соціалізації ВПО 

на 2017-2020 роки. Проводиться адвокаційна компанія щодо заходів, включених до 

проекту. 
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Було підготовлено проект постанови та пояснювальну записку щодо внесення 

змін до постанови КМУ від 01.10.2014 № 505, та подано на погодження ЦОВВ. 

 

Співпраця з владою 

 

За звітній період з вищевказаних питань надавалися консультації: 

● представникам Червоного Хреста щодо отримання соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам; 

● представнику Всеукраїнської спілки шахтарів-інвалідів України щодо вирішення 

житлових питань; 

● працівникам департаментів, районних управлінь з питань соціального захисту 

населення та Міністерства соціальної політики щодо внесення інформації до 

Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. 

 

Здійснювалась реалізації положень постанови КМУ від 01.10.2014 № 505, 

постанови КМУ від 01.10.2014 № 509, постанови КМУ від 05.11.2014 № 637 та постанови 

189 (акти технічного стану); з приводу порядку призначення (поновлення) соціальних 

виплат особам з інвалідністю; порядку отримання довідки ВПО, яка досягла 14 річного 

віку та немає паспорту; паспортизація; визначення місця проживання фізичної особи; 

порядку отримання субсидії; проведення Мінфіном верифікації та інше. 

До змісту 

 

3.4. ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ПРО  ВПО 

 

Моніторинг 

 

      У рамках програми радник з питань ВПО, 01-07 серпня 2017 року   радниками з 

питань ВПО Мінсоцполітики  проведено моніторинг роботи програмного забезпечення 

Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (далі - ЄІБД ВПО). 

 

За інформацією Департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації, під час проведення синхронізації даних попередньої та нової 

ЄІБДВПО, не вивантажилися дані внутрішньо переміщених осіб за липень-жовтень 2016 

року. 

 

Після нападу комп’ютерного вірусу почастішали  збої в роботі серверів, що 

обумовлює потребу в їх перезавантаженні. Як наслідок, ЄІБД ВПО не працює і люди 

отримують довідки з затримкою в кілька днів, що впливає на отримання соціальних 

виплат. 

 

Спостерігається некоректне збереження інформації в ЄІБД ВПО, а саме: 

● після внесення до Бази ПІБ у відповідному вікні інформація зберігається 

некоректно  (Петров Олександр Іванович - Олександр Петров Іванович); 

● при збереженні дати народження заявника, дати видачі паспорту та дати видачі 

довідки інформація зберігається зі зміщенням на 1 день (09.10.1946 – 08.10.1946); 

● після набору адреси у першій вкладці “Відомості щодо заявника”  у другій вкладці 
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“Відомості про внутрішньо переміщену особу” вона не відображається; 

● передбачити, щоб інформація стосовно ПІБ внутрішньо переміщеної особи 

вносилася до ЄІБД ВПО виключно українською розкладкою клавіатури, оскільки 

внесення даних іноземними мовами або наявність кількох розкладок 

унеможливлює пошук двійників.  

 

Нормотворча діяльність 

 

В зв’язку з численними зверненнями працівників соціального захисту щодо 

проблем та недоліків в роботі ЄІБД ВПО було проведено ряд моніторингів, за 

результатами яких підготовлено відповідні пропозиції, щодо доопрацювання ЄІБД ВПО. 

 

Потребують доопрацювання відповідно до діючих нормативних актів, що 

регулюють порядок видачі довідки, а також необхідні доопрацювання технічної бази 

(див.пункт Висновки та Пропозиції). 

До змісту 

·             
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ІV. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

1. З метою врегулювання отримання внутрішньо переміщеними особами 
соціальних виплат за постановою № 505 потрібно внести відповідні зміни до 
розпорядження № 1085. 

 
«Міста обласного значення» викласти в редакції «Міста обласного значення: (в 

тому числі усі населенні пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам)».  
Внести зміни до переліку населених пунктів на територiї яких органи 

державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження 
 

 Донецька область 
● Пантелеймонiвка, (Центрально-Мiський  район Горлiвки) 
● Староласпа, Бойкiвський район 
● Новоласпа, Бойкiвський район 
● Василiвка, Ясинуватський район 

  
Внести зміни до перелiку населених пунктiв, розташованих на лiнії зiткнення 

 Донецька область 
  
Бахмутський район: с. Вершина (Зайцівська сільська рада),  с. Весела Долина 
(Зайцівська сільська рада), с. Клинове (Клиновська сільська рада), с. Відродження 
(Клиновська сільська рада), с. Мідна Руда (Клиновська сільська рада), с.  Отрадівка, 
Курдюмівка, Бахмутка 
 Станцiя  Майорська,  Горлiвка, Микитiвський район 
 
Мар’їнський район: с. Карлівка,  с. Галицинівка, с. Зоряне, с. Максиміліанівка, с. 
Георгіївка,  с. Желанне Перше, с. Желанне Друге,  с. Побєда,  с. Новомихайлівка, с. 
Парасковієвка,  с. Костантинівка, с. Сладке 
 
Ясинуватський район:    с-ще Невельське (Первомайська сільська рада), с. Орлівка 
(Орлівська сільська рада), с. Семенівка (Орлівська сільська рада), с. Бердичі 
(Орлівська сільська рада), с. Уманське (Орлівська сільська рада), с. Новоселівка 
(Олександропільська сільська рада),  с. Новобахмутовка (Новобахмутівська сільська 
рада),   с. Кам’янка,  с. Новокалиново, с. Первомайське,  с. Нетайлово, с. Троїцьке,  с. 
Новоселівка друга, с. Яснобородівка,   с. Новобахмутівка,  с. Соловйово, с. Розівка,  
смт. Очеретине, смт. Керамік, с. Невельське, с. Водяне, с. Олександропіль, с. Піски 

  
Волноваський район:  смт. Новотроїцьке,  смт. Ольгінка,  с. Трудовське (Рибінська 
сільська рада),   с. Новоселівка,     с. Свободне,    с. Миколаївка, с. Ближне,    с. 
Рибінське,   с. Новоапостолівка (Чічеріне),   с. Кирилівка,  с. Дмитрівка,    с. Василівка,      
с. Новогнатівка,    с. Бугае,   смт. Донське 
Покровський район:      с. Мемрик 
Селидівська міська рада:  смт. Гострий, Гостре (Курахове), Северне (Сніжне), Южне 
(Південне), Торецька міська рада  

 
 

Луганська область 
Новоайдарський район:       Капітанове 
Попаснянський район:       Капітанове,  Нижне, Шипилівка,  Врубівка, Комишуваха, 
Глинокар’єр,   Новозванівка  
Станично-луганський район: Миколаївка 
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2. Продовжити адвокацію законопроекту № 6692 щодо внесення змін в пенсійне 

законодавство задля вирішення проблем з пенсійним забезпеченням інтегрованих у 

громади ВПО та мешканців непідконтрольних територій. Необхідно від’єднати пенсії 

від соціальних виплат, щоб прибрати перешкоди інтеграції ВПО пенсійного віку у 

приймаючі громади через їх дискримінацію постійними перевірками за місцем 

проживання. 

 

3. Пошук та імплементація реальних шляхів вирішення житлової проблеми ВПО 

задля спрощення процедури їх інтеграції у приймаючі громади та зменшення числа 

причин повертатись у небезпечні райони АТО. 

 

4. Впровадження системного навчання у сфері практичного застосування 

профільних нормативно-правових актів та протидії професійному вигоранню 

працівників територіальних органів соцзахисту населення. 

 

5. Посприяти у вирішенні питання щодо доопрацювання програмного 

забезпечення ЄІБД ВПО: 

 

порядок видачі довідки: слово „Згода” про непричетність до скоєння злочинів 

замінити словом „Повідомлення”; у графі „Декларація про непричетність до скоєння 

злочинів” слово „Декларація” замінити словом „Повідомлення” та передбачити 

блокування можливості видачі довідки при відсутності помітки біля зазначеної графи; 

надати можливість введення даних тимчасового посвідчення, біометричного паспорту, 

дозволу на проживання; поле „Наявність житлового приміщення, розташованого на 

підконтрольній Україні території”, що міститься в формі створення заявки, 

перейменувати в поле „Наявність у власності житлового приміщення / частини 

житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована 

територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на 

лінії зіткнення”;  в колонці „Статуси” – додати „Підстава” та „Дата скасування” (з метою 

внесення інформації про дату та підстави скасування довідки); 

 

технічна складова бази: надати можливість пошуку по ІНН незалежно від 

статусу довідки; надати можливість автоматично підтягувати дані матері /адреса 

фактичного проживання, адреса зареєстрованого проживання/  до довідок дітей;  

налаштувати можливість друку заяви про взяття на облік;   при внесенні змін до 

довідки або перегляду довідки, дата її первинної видачі не має змінюватись; дати 

можливість вносити до ЄІБД ВПО відмітки про проведення перевірки фактичного місця 

проживання /перебування внутрішньо переміщеної особи та здійснення 

автоматизованого контролю за датою проведення наступної перевірки;    у разі 

переміщення внутрішньо переміщеної особи в інший район, область та отримання 

нової довідки, додати функцію інформування оператора району (області), в якому до 

цього зазначена особа перебувала на обліку, про необхідність зняття внутрішньо 

переміщеної особи з обліку і вивантаження даних в ПТК АСОПД/КОМТЕХ; додати 

функцію автоматичного збереження кожні дві хвилини та можливість використання 

після перезавантаження однієї чернетки, що зберігатиметься в автоматичному режимі; 

обмежити поле для введення ІПН 11 символами; у графі „Відомості про малолітню 
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дитину” внести налаштування, які дозволять вносити  відомості про серію і номер 

свідоцтва про народження один раз (наразі необхідно вносити двічі); у розділі 

„Інформація щодо малолітньої дитини” додати поле „перебуває в сім’ї”; видалити у 

формах звітів інформацію стосовно часу народження; у розділ „Соціальна категорія” 

передбачити створення можливості обрання кількох категорій; надати можливість не 

обов’язково заповнювати поле „по-батькові” у разі відсутності інформації у паспорті 

або інших документах; надати можливість видаляти помилково введену дублюючу 

заяву;  автоматизувати збереження адреси реєстрації внутрішньо переміщених осіб 

при завантаженні інформації з АСОПД/КОМТЕХ до ЄІБД ВПО; доповнити функцією 

інформаційного пошуку з урахуванням різних критеріїв, яка надаватиме можливість 

формування статистичної інформації (згідно з інструкціями, зазначена функція 

надається користувачу з правами доступу „Контролер”, яка фактично не працює); 

надати можливість формувати звітність за заданими параметрами; при взятті на облік 

внутрішньо переміщеної особи, яка перебувала в іншому регіоні України, надати 

можливість відкривати скасовану довідку та з’ясовувати причину скасування довідки за 

попереднім місцем перебування. 

 

6. Впровадити заходи для підвищення обізнаності держслужбовців в частині діючого 

законодавства. 

До змісту  
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