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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 
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
У(П)СЗН – Управління (праці) та соціального захисту населення 
ДСЗН – Департамент соціального захисту населення 
ОДА – Обласна державна адміністрація 
НУО  – Неурядова організація 
БВПД            – Безоплатна вторинна правова допомога 
ЦСССДМ      – Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ 

 
Програма “Радник з питань ВПО” (далі – Програма) реалізується організацією 

“Stabilization Support Services” за фінансової підтримки Посольства Великої Британії. 
 
До Програми залучено 23 радники/ниці з питань внутрішньо переміщених осіб (далі 

– ВПО), що були обрані на підставі прозорого конкурсу та працюють при департаментах 
соціального захисту населення обласних державних адміністрацій. Радники/ниці 
представлені на регіональних рівнях та на центральному — у Міністерстві соціальної 
політики України (далі – Мінсоцполітики) і Міністерстві з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ).  
 

Радники/ниці разом із Мінсоцполітики, 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, станом на 28 січня 2019 р. взято на облік  1 353 
412  ВПО1. 

                                                           
1 За даними Мінсоцполітики: https://www.msp.gov.ua/news/16617.html 
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І. КЛЮЧОВІ АКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

 

Протягом звітного періоду радники надали 2 287 послуг. 
 

Було проведено серію заходів з адвокації програм регіональної інтеграції ВПО та 
населення, що постраждало внаслідок конфлікту. Три заходи пройшло у Краматорську, 
Запоріжжі та Ужгороді. Також було реалізовано захід у Львові з метою організації та 
координації публічних обговорень та діалогів щодо конфліктно чутливих питань інтеграції 
ВПО та соціального захисту вразливих категорій населення і осіб,  що зазнають 
дискримінації.  
 

У рамках співпраці з МТОТ Програмою було розповсюджено 5 700 інформаційних 
плакатів щодо процедури оформлення паспорта громадянина України; реєстрації та 
отримання свідоцтва про народження; процедури отримання вищої та професійно-
технічної освіти для вступників із території проведення Операції об’єднаних сил; процедури 
перетину адміністративної межі з АР Крим (для громадян України). Протягом січня 2019 р. 
матеріали було надіслано радникам/цям з питань ВПО у 19 областей України (окрім 
Одеської, Чернівецької, Кіровоградської, Полтавської та Івано-Франківської) та до Секторів 
МТОТ у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. 

 
Програма підготувала серію інформаційних анімаційних відеороликів2, щодо яких 

було отримано висновок Національної ради з питань телебачення та радіомовлення про 
визнання відеороликів такими, що спрямовані на підвищення рівня обізнаності ВПО про їхні 
права та шляхи їх реалізації та мають ознаки соціальної реклами. Відеоролики було 
розміщено на сайті Програми та її сторінках у соціальних мережах. Короткі версії 
відеороликів транслювалися протягом січня 2019 р. у потягах Інтерсіті. Також ролик щодо 
участі ВПО у виборах Президента України було розміщено на сайті МТОТ. 
 

Було налагоджено співпрацю із Міністерством охорони здоров’я України (далі – 
МОЗ). Представниця Програми стала радницею Міністерки охорони здоров’я України з 
питань усунення дискримінації. У звітному періоді надано 12 консультацій щодо  вимог 
законодавства про підтримку сільської медицини; порядку обрання Громадських рад; 
процедур перетворення закладів охорони здоров’я у зв’язку з автономізацією в рамках 
медичної реформи. 
 
 
 

                                                           
2 Відео доступні за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=BnaRGqAlYgo&index=1&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc 
https://www.youtube.com/watch?v=Ua9kQXgz01o&index=3&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyPTbN0oR10&index=4&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc 
https://www.youtube.com/watch?v=ak1uC1itgy4&index=2&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc 
https://www.youtube.com/watch?v=cEfdcgahpjY 
https://www.youtube.com/watch?v=4Nimg_-xbwM&index=6&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc 
https://www.youtube.com/watch?v=7FQFLSeZC0g&index=7&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc 
https://www.youtube.com/watch?v=myebErnV1Uc&index=8&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc 

https://www.youtube.com/watch?v=BnaRGqAlYgo&index=1&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc
https://www.youtube.com/watch?v=Ua9kQXgz01o&index=3&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc
https://www.youtube.com/watch?v=ZyPTbN0oR10&index=4&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc
https://www.youtube.com/watch?v=ak1uC1itgy4&index=2&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc
https://www.youtube.com/watch?v=cEfdcgahpjY
https://www.youtube.com/watch?v=4Nimg_-xbwM&index=6&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc
https://www.youtube.com/watch?v=7FQFLSeZC0g&index=7&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc
https://www.youtube.com/watch?v=myebErnV1Uc&index=8&list=PLR82T1LFFQWOCzJjhViPBYF-01nqWN4yc
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ІІ. МОНІТОРИНГОВА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Протягом січня радники/ниці Програми провели 16 моніторингів та аналізів. 

Зокрема, радниками/цями національного рівня було підготовлено аналіз постанови 
Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) №1070 щодо змін у структурі Мінсоцполітики та в 
регіонах, а саме створення Державної соціальної служби та підготовлено проект 
Меморандуму про співробітництво з Центром підвищення кваліфікації працівників сфери 
управління Мінсоцполітики.  
 

Програмою було розпочато моніторинг реалізації Стратегії інтеграції ВПО та Плану 
до неї на рівні регіонів. Фіналізація звіту та презентація результатів заплановані на лютий 
2019 р. 
 

Радницею у місті Києві та Київській області проведено аналіз роботи нової бази 
даних ВПО в усіх УПСЗН міста та області. Було складено перелік основних проблемних 
питань та у вигляді доповідної записки передано до Мінсоцполітики. Аналогічний аналіз 
було проведено також у Луганській області. 
 

Радницею у Львівській області здійснено моніторингові візити до Золочівського  та 
Перемишлянського районів. За результатами моніторингових обстежень підготовлено 
аналітичні записки про стан перебування ВПО.  

ІІІ. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Протягом поточного місяця Програмою підготовлено 99 листів, роз'яснень, 

експертних висновків. 
 
Радниками/цями національного рівня було підготовлено роз’яснення для  

Самбірського УСЗН, для ДСЗН Чернігівської ОДА, для ДСЗН Одеської ОДА, для ДСЗН 
Луганської ОДА, для ДСЗН Хмельницької ОДА.  
 

Експертки Програми підготували роз’яснення для Мінсоцполітики щодо змін до 
постанов КМУ №280 та №470 та аналіз проекту змін до наказу Міністерства оборони 
України «Про внесення змін до Інструкції про порядок виконання норм міжнародного 
гуманітарного права у Збройних Силах України». Було підготовлено висновок для МОЗ з 
питань можливості перетворення наукових установ, що перебувають у підпорядкуванні 
МОЗ, на державні підприємства, відповідно до вимог медичної реформи щодо 
автономізації, та проект змін до постанови КМУ №404. Також були розроблені положення 
для Директорату медичних послуг МОЗ. 
 

Радницею у Волинській області на запити УСЗН було підготовлено 5 роз’яснень норм 
чинного законодавства в сфері захисту прав ВПО. 

 
Радницею у Закарпатській області протягом звітного періоду було підготовлено лист 

заступникові голови ОДА з пропозиціями до Плану регіональних заходів щодо реалізації 
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Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та лист-роз’яснення для Хустського 
районного УСЗН. 

 

IV. ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

 
У січні радниками/цями було надано 1 338 консультацій для службовців та 

представників неурядових організацій (далі – НУО). Службовцям за звітний період усього 
було надано 1 114  консультацій. А представникам неурядових організацій – 224 
консультації (див. Діаграму 1). 

 
Діаграма 1. Розподіл консультацій за типом, 

кількість наданих радниками/цями консультацій 

 
 

Діаграма 2. Розподіл консультацій за типами запитів, 
кількість наданих радниками/цями консультацій 

 
Найбільше консультацій стосувалося питань призначення пенсій (290 звернень) та 

соціальних виплат (223 звернення) (див. Діаграму 2).  
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Серед консультацій для службовців найбільше було надано представникам УПСЗН 
(577 консультацій) та представникам органів місцевого самоврядування (82 консультації) 
(див. Діаграму 3). 

 
Діаграма 3. Розподіл консультацій для службовців за типами, 

кількість наданих радниками/цями консультацій для службовців 

 
Протягом січня радниками/цями надавалися прямі консультації для 489 ВПО. Серед 

них більшість консультацій було надано жінкам (див. Діаграму 4). 
 

Діаграма 4. Розподіл консультацій для ВПО за статтю, 
кількість ВПО, що отримали консультації радників/ниць 

 
 
Також консультації було надано 14 дітям віком до 18 років та 164 ВПО старшого 

віку (див. Діаграму 5). 
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Діаграма 5. Розподіл консультацій для ВПО за віком, 
кількість ВПО, що отримали консультації радників 

 
Радники/ці надали консультації 50 особам з інвалідністю, 33 учасникам/цям АТО, 9 

представникам/цям національних меншин. 

 

V. ПОДОЛАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ТА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ 

 
Подолання гендерної нерівності, розширення прав та можливостей жінок, 

боротьба з гендерним насильством. Протягом звітного періоду радниками/цями 
Програми було надано 362 консультації жінкам-ВПО.  

Радниця у Луганській області долучилася до робочої групи з розробки регіональних 
планів з реалізації Національного плану дій із виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
“Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року. 

Протягом січня продовжувалися презентації антидискримінаційної гри “Бути 
жінкою”. Радник у Хмельницькій області провів презентацію гри серед працівників 
регіонального управління юстиції та працівників центру БВПД міста Хмельницький. У 
Закарпатській області було проведено 2 презентації в рамках "Університету для юних 
ромок, молодих мам і жінок поважного віку", який реалізується Ужгородською міською 
організацією спілки жінок України. Також радниця у Вінницькій області надала примірники 
антидискримінаційної гри “Бути жінкою” представницям Управління національної поліції та 
патрульної поліції області для подальшої роботи.  

 
Робота з людьми похилого віку. За звітний період радниками/цями було надано 

комплексні консультації для 164 ВПО старше 60 років.  

Радники у Донецькій області взяли участь у роботі Координаційної наради з захисту 
літніх людей. Також було проведено виїзні зустрічі до населених пунктів Волноваського та 
Мангушського районів, де надавалися консультації та вирішувалися пенсійні кейси ВПО.  

Робота з дітьми. Було надано консультації для 14 ВПО молодше 18 років. 
Продовжуються консультації та інформування працівників ЦССДМС, Служби у справах дітей 
та НУО щодо оформлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів. 

Робота з представниками національних меншин. Було надано консультації для 9 
представників/ниць національних меншин. Радницею у Харківській області здійснено 



 

 
Звіт виданий завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в рамках програми "Радник з питань ВПО", який 

реалізує канадська неурядова організація "Stabilization Support Services" 
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соціальний супровід із відновлення та отримання документів, що посвідчують особу, за 
допомогою ромського медіатора. 

Робота з особами з інвалідністю.  Було надано консультації 50 особам з 
інвалідністю.  

VI. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ РАДНИКІВ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

 
Радником національного рівня підготовлено проект Меморандуму про 

співробітництво з Центром підвищення кваліфікації працівників сфери управління 
Мінсоцполітики. Підписання даного документу надасть змогу вивести співпрацю на новий 
системний рівень як у підготовці та апробації навчальних та інформаційних матеріалів, так 
і безпосередньої участі в навчання працівників соціального захисту, адвокації регіональних 
програм інтеграції ВПО. 

 
Радниця у місті Києві та Київській області провела аналіз роботи нової програми 

обліку ВПО серед усіх УПСЗН міста та області, а саме серед 47 управлінь. Зібрану інформацію 
у вигляді доповідної записки передано до Мінсоцполітики. Ця робота матиме позитивний 
вплив не лише на ВПО Києва та Київської області, а й усіх регіонів, адже аналіз виявив велику 
кількість помилок та пропозицій щодо роботи бази. Аналогічну службову аналітичну 
записку з викладенням проблем у роботі з новою програмою обліку ВПО підготовлено по 
Луганській області.  

 
Радник у Донецькій області долучився до створення регіональної програми адаптації 

та інтеграції ВПО на 2019-20 рр. з відповідним планом дій та фінансуванням заходів з 
обласного та місцевих бюджетів.  
 

Завдяки адвокаційним зусиллям радниці у Рівненській області були направлені 
пропозиції до Міністерства юстиції України за підписом першого заступника голови 
Рівненської ОДА щодо участі ВПО у виборах, а саме необхідності ухвалення закону №6240.  




