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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 міської державних адміністрацій на 29 травня 2018 р. взято на облік 1 508 413
переселенців або 1 232 758 сімей із Криму та Донбасу 1.
II. КЛЮЧОВІ АКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Протягом звітного періоду радники надали 4 381 послугу.
4 травня відбулася робоча зустріч представників Програми з заступником Міністра з
питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгієм Тукою. Було обговорено
напрями подальшої співпраці Програми та МТОТ у рамках підписаного у жовтні 2017 року
Меморандуму.
10 травня відбулася робоча зустріч представників Програми з Іриною Калупахою,
начальницею управління з питань ВПО у МТОТ. Було обговорено подальшу співпрацю
щодо комунікаційної кампанії для абітурієнтів ВПО.
22 травня представники Програми разом з представниками Посольства
Великобританії здійснили моніторингові візити до міст Харків та Краматорськ (Донецька
область). У ході візитів відбулися зустрічі з радниками у Харківській та Донецькій областях.
Було обговорено роботу та досягнення Програми у квітні 2017 - березні 2018 року.
Програма забезпечила 31 травня супровід моніторингового візиту та підтримку
виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики,
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зайнятості та пенсійного забезпечення до селища Верхньоторецьке («червона зона») та м.
Авдіївка. Візит було присвячено моніторингу поточному стану місцевого населення, яке
постраждало від збройного конфлікту.
Експертами Програми проведено підготовку звітності для Ради національної безпеки
і оборони України (далі – РНБО) за результатами отриманої інформації від звільнених осіб.
Зокрема, проведено аналіз наявних правових вимог щодо зазначених осіб;
проаналізовано п’ять законопроектів щодо визначення статусу та соціального захисту
звільнених осіб; вимог міжнародного гуманітарного права та іноземний досвід щодо
можливості визначення статусу звільнених осіб.
1.Підвищення рівня знань
представників неурядових
організацій

Радниками було проведено 131 зустріч з представниками
неурядових організацій (далі - НУО).
436 представників НУО отримали консультації від
Програми.
В рамках підписаного Меморандуму 2 протягом травня
2018 р. радниками було проаналізовано 29 кейсів.
Більшість запитів стосувалися пенсійних виплат та
призначення адресної допомоги ВПО. Радники
врегулювали 14 кейсів, решта випадків перебуває в
роботі.

2.Інформування службовців
із сфери соціального захисту
населення
3.Комунікаційні активності

За звітний період 1 161 службовець із сфери соціального
захисту отримав консультації від радників Програми.
● 19-20 травня у Києві на фестивалі «Comic Con»
було представлено та проведено серію ігор
«Переселенська блуканина». Більше 13 000 осіб
відвідали захід та мали змогу побачити
презентацію.
● Протягом звітного місяця було 3 друковані згадки
про радників та Програму та 1 радіоефір. Окрім
того, радники надали 2 коментарі та провели 3
інші медійні заходи. Також на сайті Програми
http://www.radnyk.org розміщено 5 матеріалів.
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Тристоронній Меморандум про співпрацю і взаєморозуміння було підписано 6 жовтня 2017 р. між МТОТ, громадською
організацією "Донбас СОС" та Програмою.
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III. АДВОКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДНИКІВ
3.1. МОНІТОРИНГОВА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У травні 2018 р. радники Програми провели 49 моніторингів та аналізів.
Радниками національного рівня проведено аналіз та підготовлено алгоритм дій по
постанові Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) №280 (щодо забезпечення житлом
учасників АТО з числа ВПО). Підготовлено аналіз впливу постанови КМУ №329 (щодо
порядку надання субсидій) на положення ВПО та підготовлено та направлено на підставі
цього аналізу 2 аналітичні записки (начальниці управління Мінсоцполітики Любові
Черській та заступнику Міністра соціальної політики Миколі Шамбіру). Проведено аналіз
змін до постанови КМУ №365 (що внесені постановою КМУ №335) та підготовлено 2
зразки заяв до управлінь ПФУ (щодо порушень пенсійних прав).
Також радниками національного рівня здійснено аналіз пам’ятки для вступників до
вищих та середніх спеціальних навчальних закладів з непідконтрольних територій.
Підготовлено аналітичні довідки: 1) до проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо здійснення обліку та реєстрації місця проживання громадян
України, які постраждали внаслідок тимчасової окупації та збройної агресії Російської
Федерації на територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим» з
наданням рекомендацій; 2) до проекту Закону України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні»; 3) щодо можливості ВПО приймати
добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного
страхування, або одночасно в обох системах.
Радницею у Луганській області здійснено моніторинговий візит до місця
компактного поселення, що знаходиться на території колишнього дитячого табору
«Сосновий». Було вивчено поточну ситуацію та ініційовано її вирішення, а саме
налагоджено співпрацю з Програмою «Інженери Порозуміння». Вже є домовленості про
перші діалоги у м. Старобільськ із залученням місцевої та районної влади.
У Харківській області радницею було завершено оцінку діяльності Департаменту
соціального захисту населення за напрямом «Взаємодія з громадськістю». Звіт за
результатами презентовано в травні 2018 року.
Радницею у Запорізькій області узагальнено регіональні та місцеві програми на
предмет наявності компонентів інтеграції ВПО та їх ефективності. Досліджувалася
інформація від об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) та районних адміністрацій.
Виявлено відсутність на об'єктах дослідження програм інтеграції ВПО, незважаючи на
наявність в них переміщених осіб. Виділені місцевими органами влади приміщення для
проживання є в Запоріжжі, Мелітополі та Новомиколаївці. Проте обласна державна
адміністрація (далі – ОДА) не володіє інформацією про вільні місця для проживання ВПО.
Протягом звітного періоду радником у Дніпропетровській області було проведено
моніторинг проблем доступу УПСЗН до роботи із ЄІБД ВПО, а також аналіз законопроектів
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№6692 та №6240 в рамках перспективи їх реалізації в умовах Дніпропетровської області.
Розпочато моніторинг реалізації Криворізької міської програми підтримки ВПО, а також
консультації у міській раді та громадським організаціям м. Новомосковськ
Дніпропетровської області щодо прийняття подібної програми.
Радницею у Вінницькій області здійснено робочий візит у село Дорожне Вінницької
області з партнерською громадською організацією «Відкриті серця». Було обговорено
подальшу роботу з ВПО з інвалідністю в рамках проектів самозайнятості. Регулярно
оновлюється інформація у створеній нею спільноті ФБ «Інформаційна платформа для ВПО
Вінниччини».
Радницею у Сумській області проаналізовано «Стратегію інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього
переміщення на період до 2020 року» та можливості її реалізації в регіоні. Підготовлено
рекомендації департаменту соціального захисту.
У Миколаївській області радницею на запит психологічного факультету
Чорноморського університету ім. П. Могили було продовжено опитування ВПО із метою
визначення основних чинників та розробки програми психологічної підтримки ВПО (зняття
психологічного навантаження, робота із посттравматичним синдромом).
Радник в Івано-Франківській області здійснив чотири моніторингових візити з
метою аналізу інформованості ВПО щодо обласних програм захисту прав ВПО, змін по
оформленню субсидій та різноманітних акцій, воркшопів, бізнес тренінгів, що
проходитимуть в червні місяці в Івано-Франківську.
У Рівненській області радницею проведено моніторинг щодо нарахування та виплати
пенсій пенсіонерам з числа ВПО. В результаті моніторингу було виявлено типову ситуацію
для всіх районів щодо затримки у виплатах пенсій ВПО. ПФУ надав роз’яснення, що дана
ситуація буде зберігатись максимум до середини травня і до кінця місяця всі ВПО, які
перебувають на обліку і фактично проживають в області, отримують виплати. Повторний
моніторинг показав, що ситуація змінилась і пенсії нараховують і виплачують у
звичайному режимі.
Радницею у Львівській області у співпраці з експертами моніторингової групи ОБСЄ
проведено моніторинг стану забезпечення прав і свобод ВПО у поточному році, зокрема
щодо соціальної підтримки. Також радницею проведено моніторинг умов перебування та
стану соціальних виплат ВПО, які тимчасово перебувають в гуртожитку Регіонального
відділення Академії державного управління. З’ясовано, що хоча угоди на проживання
укладені по червень 2018 року, було висловлено стурбованість щодо відмов у їх
продовженні. Питання опрацьовується.
У Закарпатській області проведено та проаналізовано 4 експертні інтерв'ю з
представниками Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА,
Закарпатського обласного Центру зайнятості, Регіонального центру з надання БВПД,
Ресурсного центру підтримки та супроводу ВПО в Закарпатській області.
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3.2. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом поточного місяця Програмою було підготовлено 135 листів, роз'яснень,
експертних висновків.
Радниками національного рівня підготовлено алгоритм подання документів до
УПСЗН по постанові КМУ №280 (щодо забезпечення житлом учасників АТО з числа ВПО).
Підготовлено пропозиції змін до постанови КМУ №505. Написано доповідні записки щодо
затримок пенсійних виплат на початку травня (до набрання чинності постанови КМУ
№335) та змін до 365 постанови в частині соціальних виплат за минулий період.
Експерти Програми продовжили роботу щодо підготовки стандартів документування
злочинів, вчинених щодо осіб, які були захоплені та утримувались незаконними
збройними формуваннями на тимчасово непідконтрольних територіях.
Радницею у місті Києві та Київській області 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 надання статусу ВПО
та права на отримання адресної допомоги, якщо особа перебуває на повному
державному утриманні в будинку-інтернаті. Підготовлено роз’яснення щодо скасування
довідки ВПО, за умови відкриття нових обставин: особа-студент повернулася до батьків на
постійне місце проживання, навчалася в Луганську і була зареєстрована в гуртожитку.
Підготовлено роз’яснення щодо надання статусу ВПО особі, що прибула на довготривале
лікування в обласну психоневрологічну лікарню.
У Харківській області радницею підготовлено інформацію стосовно реалізації плану
заходів в рамках виконання Стратегії подолання бідності.
Радницею у Полтавській області в період підготовки до «Форуму громад та
організацій громадянського суспільства» в рамках підсумкової зустрічі компонентів
соціального згуртування та розбудови інституційного потенціалу проекту «Сприяння
відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту населення
в Україні», який впроваджується за фінансової підтримки ЄС, було підготовлено
експертний висновок щодо проблем ВПО в Полтавській області та шляхів їх подолання.
У Миколаївській області радницею продовжено розробку пропозицій разом із
волонтерами та активістами із числа ВПО до обласних програм – «Турбота» та
«Безбар’єрна Миколаївщина».
Радниця у Волинській області в межах співпраці із Зимнівською ОТГ взяла участь у
розробці проекту порядку поводження з відумерлою спадщиною та безхазяйним майном.
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У Закарпатській області триває спільна робота радниці із громадською організацією
«Закарпаття-Донбас» щодо громадської експертизи виконання Закарпатською ОДА
постанови КМУ №1094.
3.3. ЗАХОДИ, НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ
Протягом звітного місяця радники Програми організували або взяли участь як
тренери у 30 навчальних зустрічах з передачі досвіду (тренінги, лекції, семінари тощо).
Учасниками таких навчальних зустрічей загалом стали 823 фахівці (з них – 70% жінок).
Загальна кількість заходів та зустрічей, до яких долучилися радники, у травні становить
352.
Радником національного рівня за дорученням Мінсоцполітики проведено тренінг
для працівників територіальних органів соціального захисту на курсах підвищення
кваліфікації.
Радниця національного рівня МТОТ взяла участь у проведенні публічного
громадського обговорення проекту розпорядження КМУ «Про затвердження Плану
заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року».
Радником у Донецькій області організовано зустріч керівництва УВКБ ООН з
заступником Голови ОДА та керівниками профільних департаментів по врегулюванню
ситуації з місцем компактного поселення «Святі гори».
Радниці у Луганській області організували та провела зустріч з представниками ГО
«Інженери порозуміння» та громадської організації (далі – ГО) «Ресурс. Допомога.
Розвиток» щодо ситуації в трудовому колективі переміщеного підприємства Луганське
ЛЕО. Спільно з Департаментом соціального захисту населення Луганської ОДА був
організований та проведений обласний навчальний семінар щодо організацій роботи з
надання соціальних послуг з урахуванням наявності ВПО, в умовах децентралізації з
акцентом на роботу згідно змін в Порядку призначення житлових субсидій.
У Харківській області радницею проведено семінар-нараду з представниками
місцевих УПСЗН з питань запровадження з 1 травня 2018 року нового порядку
призначення житлових субсидій відповідно до постанови КМУ № 329. Також проведено
круглий стіл з міським центром зайнятості «Гендерно-чутливі інструменти соціального
менеджменту».
За ініціативи та участі Радника спільно з Департаментом соціального захисту та
Центром розвитку місцевого самоврядування на базі центру було проведено Семінар
«Організація соціального захисту населення в ОТГ», на якому, крім радниці та
представників Департаменту, виступили також Директор обласної служби зайнятості та
начальник обласної Служби у справах дітей.
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У Дніпропетровській області радником було організовано ряд виїзних консультацій
до міських та районних УПСЗН області та місць компактного проживання ВПО.
Радником у Херсонській області регулярно проводяться, у приміщенні Меджлісу,
інформаційно-просвітницькі зустрічі для ВПО та представників Меджлісу з питань
правового роз’яснення законодавства.
Радницею у Полтавській області взято участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Публічні фінанси, державний та місцеві бюджети: гендерний вимір та
соціально–економічний аналіз». Також радниця організувала та провела зустріч
представників та представниць НУО, що опікуються жінками, постраждалими від
насильства та НУО, що працюють в програмах зменшення шкоди, яку організовує
організація «Конвіктус Україна» на базі Центру психосоціальної допомоги «Конвіктусу».
У Черкаській області радниця організувала та провела одноденну зустріч-тренінг
«Захист прав ВПО. Порушення права на пенсійне забезпечення» для фахівців Пенсійного
фонду України (далі – ПФУ), соціального захисту населення, громадських активістів ВПО та
представників окремих структурних підрозділів.
Радницею у Чернігівській області ініційовано та проведено робочу зустріч для
працівників ПФУ і УПСЗН з основних питань щодо захисту прав ВПО, роз’яснення
законодавства.
У Львівській області для спеціалістів районних УПСЗН проведено семінар з
елементами тренінгу «Соціальний захист ВПО: практичні аспекти з урахуванням змін
законодавства». Для спеціалістів соціальних служб і місцевих органів Державної
міграційної служби (далі – ДМС) презентовано соціальну антидискримінаційну гру
«Переселенська блуканина».
Радниця у Закарпатській області виступила у якості організаторки, модераторки та
тренерки у Школі інтеграції ВПО в регіоні.
IV. ЗВЕРНЕННЯ ДО РАДНИКІВ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
У травні 2018 р. радниками було надано 2 508 консультацій для службовців та
представників неурядових організацій. Службовцям за звітний період всього було надано
1 901 консультацію. А представникам неурядових організацій – 607 консультацій (див.
Діаграму 1).
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Діаграма 1. Розподіл консультацій за типом,
кількість наданих радниками консультацій

Найбільше консультацій стосувалося питань призначення пенсій (574 звернення) та
житлових питань (375 звернення) (див. Діаграму 2). У травні суттєво зросла кількість
запитів до радників щодо пенсійних питань у зв'язку з призупиненням таких виплат для
ВПО.
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 консультацій було надано
представникам УПСЗН (922 консультації) та представникам органів місцевого
самоврядування (283 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 297 УПСЗН,
що становить 45% від усіх управлінь в Україні.
Також у травні радниками надавалися прямі консультації для 941 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 29 дітям віком до 18 років та 311 ВПО старшого віку
(див. Діаграму 6).
Діаграма 6. Розподіл консультацій для ВПО за віком,
кількість ВПО, що отримали консультації радників

Радники надали консультації 79 особам з інвалідністю та 39 ВПО, які є
представниками національних меншин.
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
Першому Регіональному Українському Жіночому Конгресі. Радниця є членкинею
гендерної координаційної ради при Чмирівській ОТГ. Також взяла участь у тренінгу з
просування гендерної рівності та прав людини за допомогою мобілізації громад задля
розширення можливостей в Луганській та Донецькій областях.
Радниця у Харківській області долучилася до створення міського Центру гендерної
культури. У Вінницькій області радниця взяла участь у тренінгу «IFES» на тему
«Рівноправне партнерство чоловіків та жінок в Україні».
У Полтавській області радниця ініціювала та провела Всеукраїнську науковопрактичну конференцію «Публічні фінанси, державний та місцеві бюджети: гендерний
вимір та соціально–економічний аналіз». Захід реалізовано у партнерстві з Аналітичним
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центром «Інститут гендерних трансформацій», Полтавською державною аграрною
академією та Департаментом фінансів Полтавської обласної державної адміністрації.
Радник у Івано-Франківській області взяв участь у тренінгу від Міжнародної
організації з міграції щодо гендерної політики та дискримінації ВПО та місцевого
населення.
Радниця у Львівській області взяла участь у тренінгу «Від стереотипів до
дискримінації» для громадських організацій та громади міста Дрогобич в рамках проекту
«Сприяння відбудові та сталому розв'язанню проблем ВПО та постраждалого від
конфлікту населення України».
Робота з людьми похилого віку. Радниками та радницями у Київській, Донецькій,
Луганській, Харківській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Черкаській,
Миколаївській, Хмельницькій, Волинській та Закарпатській областях надавалися
консультації ВПО пенсійного віку з питань пенсійного забезпечення, як умов первинного
призначення так і перерахунку пенсій.
Робота з дітьми. Радниками та радницями у Київській, Донецькій, Луганській,
Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Хмельницькій областях
надавалися консультації по справам дітей, які є ВПО. У Сумській області радниця
організували дитячі групи для дітей ВПО для участі у кінофестивалі «Чілдрен кінофест». У
Миколаївській області радниця долучилася до пошуку тимчасової підробітки на період
літніх канікул для ВПО-студентів. В Івано-Франківській області радник у співпраці з ГО
«Родина Кольпінга на Прикарпатті» долучився до планування проведення літнього табору
для дітей ВПО.
Робота з представниками національних меншин. У Донецькій та Харківській
областях надавалися консультації щодо паспортизації та документування представників
ромської громади. Радником у Херсонській області надаються регулярні консультації
щодо можливості отримання представниками кримськотатарської громади статусу
депортованих осіб. У Хмельницькій області радник співпрацює з вірменською меншиною
через громадську організацію «Українська студентська спілка».
Робота з людьми з інвалідністю. Радниками та радницями у Київській, Донецькій,
Луганській, Житомирській, Черкаській, Миколаївській та Хмельницькій областях
проводилося консультування осіб з інвалідністю, у тому числі тих, які є ВПО. Також у
Луганській області проведено робочу зустріч по створенню ініціативної групи з розробки
концепції Центру інклюзивної освіти у м. Старобільськ на базі колишнього кінотеатру
«Дружба». У Вінницькій області радницею проводиться системна робота з партнерськими
організаціями, що співпрацюють з людьми з інвалідністю – реабілітаційний центр
«Обрій», та ГО «Відкриті серця». Радниця у Львівській області долучилася до
міжнародного проекту, спрямованого на самозайнятість ВПО з інвалідністю «Тренінги,
розширення
економічних
можливостей,
допоміжні
технології
та
послуги
медичної/фізичної реабілітації».

Звіт виданий завдяки фінансовій підтримці Посольства 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 реалізує канадська неурядова організація "Stabilization Support Services".

Робота з представниками ЛГБТК+ спільноти. У Запорізькій області радниця знову як
і попереднього місяця виступила співорганізаторкою та фасилітаторкою діалогу «Рівність
не має кольору». У Вінницькій області радниця співпрацює з ГО «Вісь» з питань протидії
насильства та дискримінації ЛГБТК+ спільноти.
VI. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ РАДНИКІВ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
Радники національного рівня провели тренінг з працівниками соціального захисту
населення територіальних органів на курсах підвищення кваліфікації, що дасть змогу
поліпшити якість надання соціальних послуг ВПО. Було підготовлено алгоритм подання
документів до УПСЗН згідно з постановою КМУ №280 (щодо забезпечення житлом
учасників АТО з числа ВПО). Це у разі виконання постанови та належного фінансування
буде сприяти вирішенню житлової проблеми приблизно для 10 000 сімей ВПО, що стоять у
черзі на житло. Підготовлені зразки заяв ВПО до управлінь ПФУ будуть сприяти
поновленню пенсійних виплат приблизно 100 тис. пенсіонерів, що періодично
перетинають лінію розмежування (за умови їх поширення). Відредагована пам’ятка по
вступу до вищих та середніх спеціальних навчальних закладів для абітурієнтів з Криму та
непідконтрольних територій Донбасу буде сприяти вступу до навчальних закладів
приблизно 10 тисяч дітей.
Експертами програми було підготовлено звіт для РНБО, а також нормативний
документ, який визначатиме єдину реінтеграційну процедуру для звільнених осіб, які були
захоплені та утримувались незаконним збройними формуваннями на непідконтрольних
територіях. В рамках цієї процедури будуть впроваджені стандарти документування, які
передбачатимуть, в тому числі, етику документатора. Зазначене матиме вплив на осіб, які
на сьогодні перебувають у полоні (приблизно 3 000 осіб), а також є важливим для
забезпечення національної безпеки і оборони.
Радницею у місті Києві та Київській області розроблено алгоритм дій для осіб, які
претендують на отримання статусу дитини, постраждалої від військових дій. Розроблено
алгоритм дій для ВПО з числа учасників АТО, які претендують на компенсацію вартості
житла.
На сьогодні одне з територіальних відділень ДМС в Херсоні завдяки роботі радника у
даній області стало працювати відповідно до постанови КМУ №289. Завдяки
неодноразовим переговорам радника зі спеціалістами ДМС вдалося систематизувати
роботу згідно з даною постановою. А саме, вклеювання фотокартки в паспорт відбувається
відповідно до вищезазначеної постанови у встановлений термін.
У Вінницькій області радницею встановлено домовленість з молодіжною ГО «Пангея
Ультіма» про подальшу координацію щодо включення ВПО до молодіжних програм
обмінів, планування подальшої співпраці з молоддю ВПО. Отриману інформацію про різні
програми та ініціативи вже успішно поширено серед ВПО та активістів ВПО.
Радниця у Чернігівській області виграла прецедентну справу щодо призначення
пенсії за віком. Рік після звернення особа не могла оформити пенсію через незаконні дії
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ПФУ, який не приймав до уваги документи щодо страхового стажу. Суд зобов’язав ПФУ
прийняти до уваги всі документи, що підтверджують наявний стаж. Даній ВПО призначено
пенсію і виплачено за рік з моменту звернення (травень 2017 року).
Радниця у Рівненській області спільно з ГО «Українсько-Польський Союз» підготувала
та організувала обмінний україно-польський проект для молоді (у тому числі ВПО) з
України та Польщі (14-18 р.) З м. Рівне в даному проекті бере участь 10 дітей, троє з яких ВПО.
У Закарпатській області проведено Школу інтеграції ВПО. Учасники Школи –
представники віддалених районів, які мешкають у селах. 20 осіб підвищили рівень
обізнаності щодо правових питань (нормативно-правова база, соціальний захист ВПО),
можливостей для ВПО у регіоні, отримали психологічну допомогу, навчились писати
запити та звернення до органів влади.
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