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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 
АПУ      –  Адміністрація Президента України 
ВРУ   – Верховна Рада України 
УПСЗН – Управління праці та соціального захисту населення 
ПФУ  – Пенсійний фонд України 
УВКБ ООН   – Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
НУО  – Неурядова організація 
ОТГ   – Об’єднана територіальна громада 
ЄІБД ВПО     – Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб 
ОБСЄ   – Організація з безпеки і співробітництва в Європі 
РНБО   – Рада національної безпеки і оборони України 
АТО  – Антитерористична операція 
ОДА – Обласна державна адміністрація 
ГО     – Громадська організація 
ДМС    – Державна міграційна служба України 
РДА  – Районна державна адміністрація 
НПА  – Нормативно-правові акти 
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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 
Посольства 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  
соціального захисту населення обласних державних адміністрацій. 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 регіонах 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, за станом на 25 червня 2018 р. взято на облік 
1 512 755 переселенців або 1 236 770 сімей із Криму та Донбасу1. 
  

                                                           
1 https://www.msp.gov.ua/news/15512.html 
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II. КЛЮЧОВІ АКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 
 

Протягом звітного періоду радники надали 3 515 послуг. 
 
12 червня Програма організаційно підтримала візити Комітету Верховної Ради 

України (далі - ВРУ) з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
до Запорізької та Дніпропетровської областей. Члени,  представники та представниці 
Комітету відвідали районні управління праці та соціального захисту населення (далі - 
УПСЗН) та управління Пенсійного фонду України (далі - ПФУ), обласні союзи ветеранів. 
Також відбувся ряд зустрічей з громадськими організаціями, що працюють в областях. 

 
26 червня Програма спільно партнерською організацією ГХ «Група впливу» 

ініціювала адвокаційну зустріч щодо доступу до пенсії для ВПО. Окрім Програми до заходу 
долучилися Благодійний фонд «Право на захист», Норвезька рада у справах біженців, 
громадська ініціатива «Восток СОС» та УВКБ ООН. Відбувся обмін планами щодо адвокації 
пенсійних прав, було обговорено можливості щодо спільних інформаційних кампаній. 

 
Протягом червня проведено спільну з МТОТ інформаційно-просвітницьку  кампанію. 

Було поширено інформаційні матеріали для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій 
про спрощений порядок вступу для них до вищих навчальних закладів. Матеріали 
розміщено в Службі у справах захисту дітей, Департаментах соціального захисту 
населення ОДА, державних та комунальних закладах та в юридичних приймальнях 
організацій-партнерів. 

 
Програма ініціювала засідання Комітету ВРУ з питань охорони здоров'я, де 

працівники Луганської та Донецької областей проінформували депутатів про відсутність 
субвенцій на охорону здоров'я в цих областях та, відповідно, відсутність або погану якість 
медичних послуг для ВПО. Представники Програми надали депутатам рекомендації щодо 
поліпшення якості медичних послуг для 500 000 переселенців у Донецькій області та 
260 000 переселенців у Луганській області на основі інформації, наданої радниками та 
радницями регіонального рівня. За результатами зібрання Комітет надав  Кабінету 
Міністрів України (далі - КМУ) доручення виділити додаткове фінансування на розвиток 
охорони здоров'я у Донецькій та Луганській областях. 
 
1.Підвищення рівня знань 
представників неурядових 
організацій 

Радниками було проведено 117 зустрічей з 
представниками неурядових організацій (далі - НУО). 
 
254 представники НУО отримали консультації від 
Програми. 
 
В рамках підписаного Меморандуму2 протягом травня 
2018 р. радниками було проаналізовано 14 кейсів. 

                                                           
2 Тристоронній Меморандум про співпрацю і взаєморозуміння підписано 6 жовтня 2017 р. між МТОТ, громадською 

організацією "Донбас СОС" та Програмою. 
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Більшість запитів стосувалися пенсійних виплат. Радники 
успішно врегулювали 10 кейсів, решта випадків 
перебуває в роботі.  
 

2.Інформування службовців 
із сфери соціального захисту 
населення 
 

За звітний період 903 службовці із сфери соціального 
захисту отримали консультації від радників Програми.  

3.Комунікаційні активності Протягом звітного місяця було 9 друкованих згадок про 
радників та Програму, 2 сюжети, 3 телеефіри та 1 
радіоефір.  
 
Окрім того, радники взяли участь у 10 круглих столах та 2 
прес-конференціях. Також на сайті Програми 
http://www.radnyk.org розміщено 8 матеріалів. 

 

III. АДВОКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДНИКІВ 

3.1. МОНІТОРИНГОВА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У червні 2018 р. радники Програми провели 32 моніторинги та аналізи.  
 
Радник національного рівня провів аналіз проекту нормативно-правового акта щодо 

порядку в’їзду-виїзду громадян з/на тимчасово непідконтрольних Уряду територій. 
Надано коментарі щодо вдосконалення. 

 
Радницею у Луганській області проведено моніторинговий візит до Білокуракинської 

об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) та зустріч з представниками органів 
місцевого самоврядування.  

 
Протягом червня радницею у Харківській області проводився спільний з аналітичним 

центром “CEDOS” моніторинг інтеграції ВПО. Було проаналізовано різні напрями 
соціальної адаптації ВПО. Звіт буде презентовано в липні 2018 р. 

 
У Дніпропетровській області радником було проведено моніторинг проблем доступу 

УПСЗН області до роботи із ЄІБД ВПО, а також здійснено аналіз законопроектів №66923 та 
№62404 в рамках перспективи їх реалізації в умовах регіону. 
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 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям 

громадян: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62241 
4

 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та 

інших мобільних всередині країни громадян): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61425 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62241
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Радницею у Сумській області проаналізовано «Стратегію інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 
переміщення на період до 2020 року»  стосовно практичних аспектів її реалізації в регіоні.  

У Миколаївській області на запит психологічного факультету Чорноморського 
національного університету ім. П. Могили проведено опитування ВПО з метою подальшої 
розробки програми психологічної підтримки (зняття психологічного навантаження, робота 
із посттравматичним стресовим розладом). Презентацію результатів заплановано на 
липень. 

 
Радник в Івано-Франківській області здійснив п’ять моніторингових візитів з метою 

аналізу поінформованості ВПО щодо обласної програми захисту прав ВПО та змін у 
оформленні субсидії. 

 
У Львівській області радницею було проведено низку моніторингів. Зокрема, спільно 

з фахівцями моніторингової місії ОБСЄ проведено аналіз стану працевлаштування та 
забезпечення прав і свобод ВПО у м. Червоноград. З метою виявлення проблемних питань 
проведено моніторинг стану перебування ВПО в гуртожитку Національної академії 
державного управління при Президентові України. За результатами моніторингу стану 
забезпечення житлом ВПО з числа учасників АТО з’ясовано, що на обліку в управлінні 
житлово-комунального господарства Львівської міської ради перебуває 60 осіб. Двом 
громадянам буде виплачена грошова компенсація на придбання житла. 

 
Радницею у Волинській області у зв’язку із отриманням від ВПО скарг щодо проблем 

із влаштуванням дітей на навчання до першого класу в загальноосвітні школи, що 
розташовані на території обласного центру, було розпочато моніторинг описаної 
проблеми для попередження можливих порушень конституційних прав дітей на 
гарантовану повну загальну середню освіту. 

Експерткою Програми доопрацьовано звіт для РНБО, зокрема, з питань визначення 
статусу для цивільних осіб та військовослужбовців, які були захоплені та утримувались 
незаконними збройними формуваннями на непідконтрольних Уряду територіях. Також 
підготовлено аналітику та звернення до ініціаторів законопроектів №74525, №80066, 
№82057, №83378 щодо необхідності врегулювати питання статусу осіб, які були захоплені 
та утримувались незаконними збройними формуваннями на непідконтрольних 
територіях. 
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 Проект Закону про правовий статус та соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними 

формуваннями, правоохоронними органами іноземної держави, або незаконно засуджені: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63236 
6

 Проект Закону про засади правового і соціального захисту заручників, інших незаконно позбавлених волі осіб: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63420 
7

 Проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на 

тимчасово окупованих територіях України та за її межами: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63748 
8 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (щодо основ соціального захисту 

заручників): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63961 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63961
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3.2. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Протягом поточного місяця Програмою підготовлено 99 листів, роз'яснень, 
експертних висновків. 

 
Радниками національного рівня підготовлено роз'яснення для Департаменту  

соціального захисту населення Дніпропетровської обл. щодо віднесення до 
розпорядження КМУ 1085 населених пунктів Бойківського (колишнього Тельманівського) 
району Донецької області. Написано доповідну записку стосовно порушення 
працівниками територіальних органів ПФУ в м. Покровськ Донецької області норм 
чинного законодавства, а саме: 1) ст. 58 Конституції України «закони та інші нормативно-
правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або 
скасовують відповідальність особи»; 2) ст. 47 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування». 

 
Радницею у Київській області та місті Києві після прийняття Порядку надання статусу 

дитині, постраждалої від воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого постановою 
КМУ №268, велася робота над створенням зрозумілого алгоритму для звернень від 
заявників та роботи фахівців. 
 

Радницею у Луганській області підготовлено роз’яснення щодо встановлення статусу 
ВПО та надання відповідної довідки дитині, один із батьків якої є ВПО, за умови 
отримання нею ID-паспорту та за відсутності інформації про реєстрацію місця проживання. 
Також підготовлено роз’яснення стосовно перевірок при призначенні адресної допомоги 
ВПО з числа державних службовців та перевірок робочими групами в порядку контролю 
на вимогу постанови КМУ №3659. 

 
Радниця у Харківській області була залучена до розробки регіонального плану 

заходів у рамках реалізації стратегії з інтеграції ВПО до 2020 р. Розроблено матеріали для 
семінару-наради за темою: «Огляд проблемних питань в роботі органів соціального 
забезпечення з внутрішньо переміщеними особами». 

 
У Миколаївській області радниця продовжила розробку пропозицій разом із 

волонтерами та активістами із числа учасників АТО до наступних обласних програм: 
«Турбота» та «Безбар’єрна Миколаївщина». 

 
У Волинській області радницею розпочато роботу над розробкою нормативного акта 

для Зимнівської ОТГ. Також, у звітному періоді було підготовлено 6 експертних висновків 
для службовців УПСЗН. 

 
Радницею у Закарпатській області було завершено проведення громадської 

експертизи виконання Закарпатською ОДА Комплексної державної програми щодо 

                                                           
9 Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам: 

 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249110200 
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підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції в інші регіони України, що була реалізована протягом 2016-17 рр. Пропозиції 
надано до Закарпатської ОДА. 

 

3.3. ЗАХОДИ, ЗУСТРІЧІ, НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ 
 

Протягом звітного місяця радники Програми організували або взяли участь як 
тренери у 22 навчальних зустрічах з передачі досвіду (тренінги, лекції, семінари тощо). 
Учасниками таких навчальних зустрічей загалом стали 615 фахівців та фахівчинь (з них – 
70% жінок). Загальна кількість заходів та зустрічей, до яких долучилися радники, у червні 
становила 347. 

 
Радником у Донецькій області організовано зустріч керівництва Проекту Ради 

Європи з заступником Голови ОДА та керівниками профільних департаментів по 
координації діяльності Проекту в регіоні. 
 

У Луганській області радниці провели зустріч із представниками громадської 
організації (далі - ГО) «Інженери порозуміння» щодо проблематики ВПО та приймаючих 
громад в Луганській області і можливостей подальшої співпраці. Також було організовано 
та проведено робочу зустріч в рамках проекту «Я маю право» з керівницями ДМС у м. 
Лисичанськ та Головного територіального управління юстиції в Луганській області. На 
зустрічі обговорювались питання отримання паспортів особами з числа ВПО, оформлення 
спадщини, отримання інформації ВПО про власність та майновий стан. Також 
розглядались питання співпраці в рамках цього проекту. 
 

У Харківській області радницею за участі заступника директора обласного центру 
зайнятості проведено семінар-нараду з представниками місцевих УПСЗН з питань 
реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та 
ВПО «Рука допомоги», а також стану створення нових робочих місць в області, 
професійної адаптації учасників АТО. Організовано низку святкових заходів серед ВПО до 
Дня Конституції України. 
 

Радниця у Запорізькій області виступила співорганізаторкою та доповідачкою на 
семінарі-нараді «Актуальні питання соціального захисту населення, у тому числі 
внутрішньо переміщених осіб та осіб, які брали участь в антитерористичній операції у 2018 
році». 
 

Протягом звітного періоду радником у Дніпропетровській області було організовано 
ряд виїзних консультацій до міських та районних УПСЗН області та місць компактного 
проживання ВПО. Було проведено відкриту лекцію в Донецькому юридичному інституті 
МВС України в м. Кривий Ріг. 
 

Радником у Херсонській області регулярно проводилися інформаційно-просвітницькі 
зустрічі для ВПО та представників Меджлісу з питань правового роз’яснення 
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законодавства. За організаційної підтримки радника відбувся семінар на тему: «Стандарти 
захисту прав ВПО. Актуальні питання. Юридичні виклики. Судова практика». Також радник 
провів лекцію для працівників УПСЗН та ПФУ на тему: «Аналіз проблем, які виникають в 
процесі впровадження законодавчих нововведень в сфері захисту ВПО». 

 
У Житомирській області радник виступив співорганізатором спільної наради з 

головою Коростишівської РДА, директором Департаменту соціального захисту населення 
та директором санаторію щодо розгляду проблемних питань розміщення ВПО в місці їх 
компактного проживання «Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів».  

 
Радниця у Чернігівській області спільно з Всеукраїнською коаліцією з надання 

правової допомоги і Міністерством юстиції України провела тренінг щодо виконання 
рішень суду. 

 
Радницею у Сумській області спільно з ГО «На добро» був організований та 

проведений круглий стіл «ВПО: проблема області чи потенціал для розвитку?». 
 
У Івано-Франківській області радник для місцевих мешканців та працівників Центру 

зайнятості провів презентацію гри "Переселенська блуканина" .  
 
Радниця у Львівській області провела урочисті заходи з нагоди відзначення 

Міжнародного дня захисту дітей спільно з ГО "Соціально-активні молодіжні ініціативи" із 
залученням дітей ВПО. Також було організовано робочу зустріч з регіональним 
представником Державної служби України у справах ветеранів та інвалідів щодо стану 
соціальної підтримки ВПО-АТО та робочу зустріч з головою ГО "Християнська Асоціація - 
УМСА" для обговорення шляхів реалізації проекту "Добробут і безпека інтеграції 
переміщених осіб в місцеві громади".  

 
Радницею у Закарпатській області організовано захід спільно з ГО "Закарпаття – 

Донбас" в рамках Майстерні міста Ужгород. Відбулася презентація соціальної гри 
"Переселенська блуканина" та ігрова сесія, розповсюджено методичні матеріали 
Програми. Також радниця провела панельну дискусію на тему: "Чи є Закарпаття дружнім 
до ВПО?" (за результатами громадської експертизи щодо виконання Закарпатською ОДА 
постанови КМУ №109410). 
 

IV. ЗВЕРНЕННЯ ДО РАДНИКІВ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

 

У червні 2018 р. радниками було надано 1 967 консультацій для службовців та 
представників НУО. Службовцям за звітний період всього було надано 1 538  консультацій. 
А представникам неурядових організацій – 429 консультацій (див. Діаграму 1). 
 

                                                           
10 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 

охорони здоров’я: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-na-zajnyattya-
posadi-kerivnika-derzhavnogo-komunalnogo-zakladu-ohoroni-zdorovya 
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Діаграма 1. Розподіл консультацій за типом, 
кількість наданих радниками консультацій 

 
Найбільше консультацій стосувалося питань призначення пенсій (505 звернень) та 

призначення соціальних виплат (288 звернень) (див. Діаграму 2).  
 

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

 
Серед проведених радниками консультацій для НУО більшість було надано 

представникам національних НУО (див. Діаграму 3). 
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Діаграма 3. Розподіл консультацій для НУО за типом організацій, 
кількість наданих радниками консультацій для НУО 

 
Серед консультацій для службовців найбільше було надано представникам УПСЗН 

(840 консультацій) та представникам органів місцевого самоврядування (244 консультації) 
(див. Діаграму 4). 

 
Діаграма 4. Розподіл консультацій для службовців за типами, 

кількість наданих радниками консультацій для службовців 

 
Всього у своїх областях радники та радниці консультували представників 247 УПСЗН, 

що становить 37% від усіх управлінь в Україні. 
 
Також у червні радниками надавалися прямі консультації для 782 ВПО. Серед них 

більшість консультацій було надано жінкам (див. Діаграму 5). 
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Діаграма 5. Розподіл консультацій для ВПО за статтю, 
кількість ВПО, що отримали консультації радників 

 
Також консультації було надано 26 дітям віком до 18 років та 219 ВПО старшого віку 

(див. Діаграму 6). 
Діаграма 6. Розподіл консультацій для ВПО за віком, 

кількість ВПО, що отримали консультації радників 

 
Радники надали консультації 80 особам з інвалідністю, 44 ВПО, які є представниками 

національних меншин, та 1 представнику ЛГБТК+ спільноти. 
 

V. ПОДОЛАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ТА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ 
 

Подолання гендерної нерівності, розширення прав та можливостей жінок, 
боротьба з гендерним насильством. Радниця у Луганській області взяла участь у сумісній 
ознайомчій зустрічі з представницями Луганського відділення Асоціації міст України 
Білокуракинські ОТГ. Також долучилася до робочої зустрічі з керівницями Українського 
жіночого фонду щодо впровадження програм безпеки для жінок, ВПО та інших 
потенційно вразливих категорій. 

 
У Вінницькій області радницею було проведено організаційну зустріч з 

партнерською ГО «ВІСЬ», що працює з протидією насильству та дискримінації. Також 
радниця долучилася до навчального проекту Українського жіночого фонду, що 
направлений на протидію гендерній дискримінації. 

 
У Черкаській області радниця проводила консультації для малозабезпечених жінок 

ВПО щодо захисту їх прав. Було надано численні роз’яснення стосовно можливостей для 
соціально активних жінок в громаді. 
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Робота з людьми похилого віку. У Київській, Донецькій, Луганській, Харківській, 
Черкаській, Миколаївській, Житомирській та Чернігівській областях надавалися регулярні 
консультації для ВПО похилого віку, зокрема, щодо порядку оформлення та отримання 
пенсійних виплат. 

 
Радницею у Вінницькій області спільно з представниками Департаменту соціальної 

та молодіжної політики і студентами-волонтерами було втілено ініціативу "Квіткове 
щастя" для мешканців геріатричного притулку (для людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю) у м. Вінниця. 

 

Робота з дітьми. Радницею у Київській області та у місті Києві проводилася робота у 
складі робочої групи при Мінсоцполітики щодо розробки алгоритмів впровадження 
постанови про надання Статусу дітям, постраждалим внаслідок воєнних дій. 

 
У Вінницькій області продовжується співпраця з партнерською ГО «Відкриті серця», 

бенефіціарами якої є діти та молодь з інвалідністю, члени їх родин. Радницею надавалися 
консультації для ВПО з інвалідністю, які є отримувачами послуг організації. 

 
У Черкаській області радниця долучилася до організації літнього відпочинку дітей 

ВПО та учасників АТО. 
 

У Закарпатській області радницею спільно з ГО «Неємія» було проведено роботу 
щодо підготовки оздоровлення дітей ВПО за рахунок обласного бюджету в рамках 
програми «Турбота». За сприяння радниці кількість оздоровлених збільшено на 4 дитини з 
числа ВПО. 
 

Робота з представниками національних меншин. Проводилися консультації щодо 
документування ромів у Донецькій та Харківській областях. 

 
Радником у Херсонській області проводилися регулярні інформаційно-просвітницькі 

зустрічі з правових питань для ВПО та представників Меджлісу. 
 

Робота з людьми з інвалідністю. У плановому порядку надавалися консультації у 
Київській, Донецькій, Луганській, Житомирській, Миколаївській та Закарпатській областях. 
У Вінницькій області радницею продовжується співпраця з партнерською ГО «Відкриті 
серця», бенефіціарами якої є діти та молодь з інвалідністю. 

 
Радницею у Львівській області проведено робочу зустріч з координатором 

міжнародного проекту, спрямованого на самозайнятість ВПО з інвалідністю "Тренінги, 
розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/ 
фізичної реабілітації" з метою популяризації проекту на другому етапі. 
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VI. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ РАДНИКІВ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

 
Радник національного рівня провів семінар з працівниками соціального захисту 

населення Миколаївської області. Це дасть змогу поліпшити якість надання соціальних 
послуг та однакового застосування нормативно-правових актів (далі – НПА) в сфері 
соціального захисту приблизно для 10 тис. ВПО. Також радник підготував зауваження до 
проекту НПА щодо порядку в’їзду-виїзду громадян з/на тимчасово непідконтрольних 
територій та переміщення вантажів. У разі його прийняття буде впорядковано безпечний 
перетин лінії розмежування для 30-40 тис. осіб на день. 

 
За ініціативи та участі радниці у Запорізькій області спільно з Департаментом 

соціального захисту організовано семінар-нараду для керівників УПСЗН області на тему: 
«Актуальні питання соціального захисту населення, у тому числі внутрішньо переміщених 
осіб та осіб, які брали участь в антитерористичній операції у 2018 році».  
 

За сприяння радника у Житомирській області була зібрана нарада за участю голови 
Коростишівської РДА, директора Департаменту соціального захисту та директора 
санаторію щодо розгляду проблемних питань розміщення ВПО в місці їх компактного 
проживання «Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів» у м. Коростишів. Проблема полягає 
у тому, що з липня 2018 р. обласним бюджетом буде припинено фінансування 
проживання ВПО в місцях компактного проживання. Крім того, умови для проживання є 
незадовільними, гостро стоїть питання розселення ВПО в інші місця. У результаті наради 
було прийняте рішення вивчити можливість розселення бажаючих в гуртожиток 
професійно-технічного училища в м. Коростишів.  
 

За підсумками проведеного у червні радницею у Сумській області круглого столу 
було створено робочу групу з представників ГО та ВПО. Робоча група разом з фахівцями 
Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА долучиться до написання 
плану заходів щодо реалізації «Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 
впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 
року». 
 

У Закарпатській області радницею було надано пропозиції відносно проведеної 
громадської експертизи щодо виконання Закарпатською ОДА постанови КМУ №1094. 
Завдяки проведенню експертизи у подальшому можливе прийняття регіональної 
програми інтеграції ВПО. 
 




