
Звіт про роботу 
радників з питань внутрішньо переміщених осіб

за період з 1 по 28 лютого 2019 року
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ЗА ПРОГРАМОЮ2553

4
моніторингів 
та аналізів

листів, роз’яснень, 
експертних висновків

заходів, зокрема 
35 навчальних заходів 
для 694 учасників
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консультація для 
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консультацій 
для фахівців НУО
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Звіт виданий завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні 
в рамках програми «Радник з питань ВПО», яку реалізує канадська неурядова організація 

Stabilization Support Services
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• 8 лютого експертки програми “Радник з питань ВПО” взяли участь у засіданні 
робочої групи з розробки методики оцінки потреб ВПО при Офісі 
Уповноваженого ВРУ з прав людини. До зустрічі долучилися представ- 
ники/ниці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, БФ 
“Право на захист”, ГО “Донбас СОС”. 

• 20 лютого програма “Радник з питань ВПО” долучилася до засідання Ради 
Ветеранів за участі Міністра з питань ветеранів. Було розглянуто питання 
удосконалення законодавства щодо соціального захисту та реабілітації 
ветеранів та родин загиблих.
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Розподіл консультацій за типами питань 
(кількість консультацій для службовців та фахівців НУО)

Розподіл консультацій за типами бенефіціарів 
(кількість консультацій для службовців)

УПСЗН
Органи місцевого самоврядування
Територіальні підрозділи ПФУ
Об’єднані територіальні громади
Центри з надання БВПД
Центри сім'ї та молоді
Служби у справах дітей
Мінсоцполітики
Центри зайнятості
МТОТ
ПАТ «Державний ощадний банк України»
Міністерство охорони здоров’я
Інші установи

1     2    3    4     5    6    7     8    9   10   11  12  13   

Заходи, до яких
долучилися радники
(кількість заходів)

Звернення 
від службовців 
соціального захисту 
та фахівців НУО
(кількість осіб, яким були 
надані консультації)

КЛЮЧОВІ АКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ У ЛЮТОМУ

• Протягом лютого було проведено серію круглих столів з адвокації програм 
регіональної інтеграції ВПО та населення, що постраждало внаслідок конфлікту. 8 
заходів пройшли у Чернігівській, Луганській, Дніпропетровській, Черкаській, 
Хмельницькій та Харківській областях.  

• У рамках програми було реалізовано два заходи 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. В Ужгороді відбувся круглий стіл з обговорення 
конфліктно чутливих питань інтеграції ВПО. У Вінницькій області було проведено 
виїзний круглий стіл у місті Козятин спільно з Департаментом соціальної та 
молодіжної політики ОДА.

• 4–5 лютого у Києві відбулася координаційна зустріч програми “Радник з питань 
ВПО”, у якій взяли участь радники/ниці національного та регіонального рівнів. 
Було обговорено проблеми та досягнення програми в регіонах у 2018 році, шляхи 
розвитку спроможностей громад до захисту постраждалого населення, проведено 
планування діяльності на наступні періоди. До зустрічі долучилися представниці 
ГО “Громадський холдинг “Група Впливу” для обговорення спільної адвокації 
законопроекту №6240 та інформаційних кампаній присвячених участі ВПО у 
виборах Президента України.

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 радника/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. 
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Питання гуманітарної допомоги
Взаємодії з правоохоронними органами
Роз’яснення щодо послуг
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Призначення соціальних виплат
Призначення пенсій
Житлові питання
Оформлення довідки ВПО
Процедури верифікації та фізичної ідентифікації
Питання захисту прав дітей
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