
 

 

 

 

 

 
ЗВІТ 

про результати моніторингу   сайтів  
виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування (далі ОМС), 

міських та   облдержадміністрацій 
на виконання вимог Законів України 

 «Про забезпечення прав і свобод внутрішнє переміщених осіб»  (далі ЗУ про ВПО) 

 та «Про адміністративні послуги» 

 

Моніторинг проводився в рамках проекту «Інформаційно-просвітницька кампанія захисту 

прав внутрішніх переселенців зі Сходу України» за підтримки   
 

 

Мета моніторингу: підвищення якості та доступності до інформаційних та публічних 

послуг ВПО, забезпечення виконання владою основних вимог  Законів України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішнє переміщених осіб»  та «Про адміністративні послуги». 

 
Об’єкти  моніторингу:  

Офіційні сайти (портали) виконавчих органів державної влади: 
� Міністерства соціальної політики України (http://www.mlsp.gov.ua); 

� Міграційної служби України (http://www.dmsu.gov.ua); 

� Державної реєстраційної служби України (http://www.drsu.gov.ua). 

 
Офіційні сайти (портали) ОМС  : 

� м. Маріуполь ( http://marsovet.org.ua); 

� м. Сєверодонецьк (http://www.sed-rada.gov.ua); 

� м. Харків http://www.city.kharkov.ua);  

� м. Дніпропетровськ (http://dniprorada.gov.ua);  

� м. Запоріжжя (https://meria.zp.ua).  

 
Офіційні сайти (портали)  міських та обласних  державних адміністрацій: 

� м. Київ (https://kievcity.gov.ua); 

� Донецька ОДА (http://donoda.gov.ua); 

� Луганська ОДА (ОВЦА)  (https://www.facebook.com/odalug)  та (http://loga.gov.ua); 

� Харківська ОДА  (http://www.kharkivoda.gov.ua);   

� Запорізька ОДА (http://www.zoda.gov.ua);   

� Дніпропетровська ОДА (http://adm.dp.gov.ua). 

 

Завдання моніторингу: 
• Аналіз якості інформаційного наповнення веб-сайтів органів влади стосовно 

забезпечення виконання  вимог ЗУ про ВПО та «Про адміністративні послуги»; 

•  Виявлення і аналіз проблем при наданні публічних послуг населенню та окремо ВПО;  

• Підготовка пропозицій по рішенню виявлених  проблем.    

 

Період моніторингу: квітень-червень 2015 р. 

 

Методи  моніторингу: 



• Контент-аналіз веб-сайту; 

•  Тестування  сайтів  по 3-м критеріям  моніторингу: 

1. Наявність та Доступність інформації для ВПО; 

2. Ефективність роботи інструментів зворотного зв’язку з переселенцями та 

громадськими організаціями 

3. Повнота відображення інформації 

• Аналіз інформаційних матеріалів, розміщених на сайті. 

 
Методика проведення моніторингу 

По результатам моніторингу  веб-сайту заповнюється анкета з відповідями на  кожне 

запитання окремого критерію.  Шкала оцінки у стовпчику «Бал експерта» варіюється в 

межах від «0» (повна відсутність ознаки) до «5» (повна відповідність критерію).  

За результатами оцінки  рахується середня оцінка по кожному блоку запитань та 

загальний середній бал.  Загальна оцінка експерта виводиться у  процентах.  

Після цього робиться узагальнення  результатів та  підготовка рекомендацій по 

усуненню недоліків. 

 
Узагальненні результати моніторингу 

Органи місцевого  самоврядування 
 

Згідно п.9 ст.11 ЗУ про ВПО  органи місцевого самоврядування для забезпечення прав 

і свобод ВПО зобов'язані мати і надавати інформацію  місцевим  держадміністраціям про 

можливі місця і умови тимчасового проживання /перебування/ ВПО,  стан інфраструктури  

у таких місцях, передачу  у тимчасове безоплатне користування  ВПО  житлових приміщень, 

вирішують питання для ВПО земельних ділянок, забезпечують надання медичної допомоги 

та забезпечення влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. 

 

Крім того, отримання довідки  «про взяття на облік ВПО..»  є адміністративною 

послугою (далі АП).   Згідно ст.1 Закону «Про адміністративні послуги» АП – це «результат 

здійснення владних повноважень суб’єктом надання АП за заявою фізичної або юридичної 

особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи 

відповідно до закону». Ст. 6. Закону декларує наявність повної інформації про АП. 

Встановлення  графіку  - 40 годин на тиждень, особистий прийом користувачів послуг, в 

суботу – не менш  6 годин, мати  зворотній зв'язок з клієнтами, а ст.8 Закону декларує 

наявність в свобідному доступі  інформаційної  картки  з повної викладкою діючої 

нормативної бази та строками отримання АП. 

Після отримання реєстрації ВПО є повноцінним членом  місцевої громади і має 

право на отримання повної і достовірної інформацію про свої права.   

На жаль на сайті не знайшло відображення виконання в повному обсязі вище 
перелічених вимог  цих Законів.  

 

Експертна  оцінка офіційних сайтів (порталів) міських органів влади  по 

інформаційному  забезпеченню наведена в таблицях. 

  
 

Міста   

Індикатори оцінки, в % Загальна 
оцінка, 

% Наявність 

та 

Доступність 

інформації 

Інструмент

и зворотного 

зв’язку 

Повнота 

відображення 

інформації 

 

1 Маріуполь 96 82 48 76 

2 Дніпропетровськ 76 54 40 56 

3 Харків 48 54 28 40 

4 Запоріжжя 36 60 8 34 

5 Сєверодонецьк 28 40 20 30 



 

  

Тестування  сайтів  по 3-м критеріям  моніторингу показав наступне: 
 

1. Виконавчі  органи міської рада не проводять роботу по  повному та всебічному 
інформуванню ВПО про свої права та залучення інструментів комунікацій з ними, як 

членами громади,  а лише  виконують свої службові зобов’язання перед міськими 

держадміністраціями. 

2. На сайтах мм. Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя та Сєверодонецька немає 

спеціального розділу для ВПО. В кращому випадку – це посилання на сайти  обласних 

держадміністрацій та сайти центральних органів виконавчої влади. 

3. Інформація на сайтах оновлюється не регулярно. Останні повідомлення: м. Запоріжжя 

– жовтень 2014; м. Сєверодонецьк - січень 2015, м. Дніпропетровськ – лютий 2015. 

4. Працювати з сайтом не  зручно. По  «Пошуку» можна отримати лише PR-інформацію  

в «Новинах» про проведену роботу з ВПО, але вона носить  характер звітів і не має 

практичної користі для переселенців, які хотіли б отримати первинну та достовірну 

інформацію про свої права. 

5. На сайтах відсутня інформація про наявність  нормативно-правової база для ВПО, 

ризиків ВПО, які наступають у разі невиконання вимог Закону, можливості отримання  

права   ВПО  на  безоплатне тимчасове проживання та харчування,  освіту, набуття права на 

земельну ділянку, влаштування дітей дошкільного віку та громадян  похилого віку, також 

наявності довгострокових  регіональних програм  для  ВПО.  

6. Не впроваджуються зручні для ВПО  інструменти комунікації з функціональними 

фахівцями за допомогою   сучасних інтернет-продуктів та IP-технологій (ел. пошта та 

мобільний зв’язок). Надаються  лише службові телефони (Гарячи лінії), які працюють  

тільки у робочі дні, а іноді і по окремому графіку. Не практикується  надання послуг та 

інформаційна забезпеченість  ВПО у вихідні дні. Це суперечить вимогам ст. 6, 8 ЗУ «Про 

адмінпослуги». 

7. Не зрозуміло, як виконком взаємодіє з громадськими організаціями  з питань 

забезпечення прав і свобод ВПО. Чи створено робочі  групи, та як залучені до співпраці 

благодійні організації   та бізнес спільнота?  

 

ВИСНОВКИ: 
 Незважаючи на те, що в вищезгаданих містах проводиться дуже велика робота з 

переселенцями і їх кількість постійно зростає,  влада не приділяє уваги їх інформаційної  

забезпеченості.  Експерт вважає, що ВЛАДА закрита перед  ВПО, що суперечить 

політиці держави по впровадженню принципу «Відкрита влада» та суперечить вимогам ЗУ 

про ВПО. 

 

Приємним виключенням з цих зауважень є діяльність Маріупольської міської ради. 
Не зважаючи на досить обмежені обов’язки органів місцевого самоврядування в 

частині забезпечення прав і свобод ВПО, згідно вимог п.9 ст.11 ЗУ про ВПО,  виконкомом 

Маріупольської міської ради зроблена велика робота по інформаційній підтримки ВПО: 

створено спеціальний розділ та надана  в повному обсязі  різна контактна інформація, 



проводяться заходи по організації роботи  служб у вихідні дні та наданню гуманітарної 

допомоги. Працюють «Гарячі лінії» та адресні мобільні телефони фахівців соціальних 

служб. Інформація постійно оновлюється. Експертна оцінка по цьому сайту є найвища (76  
%) серед інших міст обласного значення. 

Даний приклад ще раз підтверджує про наявність різного рівня підходу влади до 

потреб  членів своєї громади та  відсутність  відповідальності за невиконання перед ними 

вимог діючого законодавства. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Створити на офіційних сайтах (порталах)  міських рад спеціальний розділ для ВПО 

та наповнити його інформацією згідно вимог ст.ст. 4, 5, 7, 9,11, 12, 17 ЗУ про ВПО та ст. 6,8 

ЗУ «Про адмінпослуги». Регулярно оновлювати його за рахунок  додаткових корисних для 

ВПО ресурсів  з інших інформаційних   сайтів  державних, приватних  та громадських організацій. 
2. Розробити та впроваджувати нові інструменти зворотного зв’язку з ВПО на основі 

сучасних інтернет продуктів та IP-технологій.  
 

 

Узагальненні результати моніторингу: 
Міськи та обласні державні адміністрації 

 
Згідно вимог п.8 ст.11  ЗУ про ВПО  місцеві державні адміністрації для забезпечення 

прав і свобод ВПО зобов'язані робити досить широкий комплекс заходів: надавати 

всебічну  інформацію, вести облік ВПО та надавати соціальну  допомогу, безоплатно 

харчувати та надавати у тимчасове користування житлове приміщення, вирішують 

питання для ВПО земельних ділянок, забезпечують надання медичної допомоги та 

забезпечення влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні 

заклад,влаштування людей похилого віку та дітей-сиріт, тощо… . 

Загальна експертна  оцінка офіційного інтернет-порталу Київської міської  та 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації  по інформаційному  забезпеченню та  

реалізації прав ВПО є найвища серед інших  обласних держадміністрацій України, тому що 

на сайтах створено   Спец розділи для ВПО, де надана   обширна інформація  про  різні 

обставини  перебування ВПО, контактна інформація та консультативна допомога з 

використанням   сучасних інтернет-ресурсів.  Працює КБУ «Контактний Центр м. Києва 

1551». (електронні звернення та самоконтроль за їх виконанням). У Дніпропетровську 

Створено  «Центр допомоги переселенцям», цілодобово працює Обласний Координаційний 

Центр «Допомога Дніпра», який  координує  поселення,    працевлаштування та інші 

соціальні питання переселенців.  Все це зручно і доступно на сайтах для користувачів. Але 

телефонний  довідник  (КОМУНІКАТОР) для переселенця  не має електронної пошти.  
Надані для комунікації телефони є тільки службовими і працюють  в робочий день за 

графіком. Для ВПО важливо мати мобільний зв'язок та можливість  комунікації у вихідні дні 

(субота, згідно вимог ст.6  ЗУ «Про адмінпослуги»).  

 

Зауваження до м. Києва: 
Не розроблено адміністративної послуги на отримання довідки  «про взяття на облік 

ВПО..», що  є адміністративною послугою (далі АП).   Згідно ст.1 Закону «Про 

адміністративні послуги» АП – це «результат здійснення владних повноважень суб’єктом 

надання АП за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи 

припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону».  

На жаль не використовується  суб’єктами надання адмінпослуг,  як   для ВПО так і 

інших клієнтів, в органах соціального захисту, пенсійних  органах та  міграційних службах   

інтернет-ресурсів  при оформленні довідок та дозволів.  Немає бланків та довідкової 

інформації. Режим роботи в цих структурах не відповідає вимогам ст. 6 та 8 ЗУ «Про 

адміністративні послуги».  Ст. 6. Закону декларує наявність повної інформації про АП. 



Встановлення  графіку  - 40 годин на тиждень, особистий прийом користувачів послуг, в 

суботу – не менш  6 годин, мати  зворотній зв'язок з клієнтами, а ст.8 Закону декларує 

наявність в свобідному доступі  Інформаційної  картки  з повної викладкою діючої 

нормативної бази та строками отримання АП. Обслуговування ВПО в цих закладах   

здійснюється у  ручному режим в великих чергах і незручних умовах.  

 
Експертна  оцінка офіційних сайтів (порталів) міським та обласним державним 

адміністраціям   по інформаційному  забезпеченню наведена в таблицях. 

  

Міські та обласні 

державні адміністрації 

 

  

Індикатори оцінки, в % Загальна 

оцінка, 

% 
Наявність 

та 

Доступність 

інформації 

Інструмент

и зворотного 

зв’язку 

Повнота 

відображення 

інформації 

 

1 Київська МДА 100 76 62 80 

2 Дніпропетровська ОДА 100 92 48 80 

3 Запорізька ОДА 76 88 42 68 

4 Харківська ОДА 68 76 28 58 

5 Донецька ОДА 48 60 14 40 

6 Луганська ОВЦА 44 60 14 38 

 

  

 

Тестування  сайтів  по 3-м критеріям  моніторингу ОДА показав наступне: 
 

1. На сайтах Запорізької,  Харківської, Донецької  ОДА та Луганської  ОВЦА 

немає спец розділів для ВПО,  а лише  послання на сайти інших регіональних управлінь 

та представництв центральних органів влади, що порушує права ВПО на отримання 

всебічної інформації про свої права від державних адміністрацій згідно  п.8 ст. 11 Закону 

про ВПО. 

2. На сайті багато іншої корисної інформації для ВПО, але вона не 

систематизована, розпорошена по представникам регіональних представництв та апарату. 

Пошук інформації не зручний для користувача і потребує багато часу.  

3. Інформація на сайтах оновлюється не регулярно: 
•  На сайті  Харківської ОДА  для ВПО ще у червні 2014 року,   в розділі «112. Єдиний 

телефон спасіння»,  розміщено інформацію по 11  структурним  підрозділам службові 

контактні телефони, які працюють тільки в робочий день по графіку без електронного 

зв’язку.   

•  На офіційному сайті Донецької ОДА, в  розділ  «Інформація для громадян щодо 

тимчасового переселення з Донецької області»,  є посилання на комунальну  установу  

«Донецький Контактний Центр». Це єдина інформація, яка є на сайті ДОДА для ВПО і  

яка не оновлюється з 13.06.2014.  Там вказані ще старі  телефони Донецьких обласних 

управлінь, які  ще з вересня  2014 призупинили своє роботу в зоні АТО. В розділі «Громадські 



організації та політичні партії області» розміщено застаріла інформація з 2014 рік. В 

розділі «Структура ОДА» - Департамент соціального захисту населення»  немає жодного 
телефону для контактів. 

•  Сайт  Луганської ОВЦА працює лише в тестовому режимі. Для ВПО – єдина 

інформація -   послання на роботу  «Гарячих ліній»   «Обласного контактного Центру» та  

«Гарячу лінію» голови облдержадміністрації.  Пошукова система по власному сайту не 

працює. На сайті  в розділі «Гаряча лінія» розміщено застарілу інформацію про «Участь 

заступників голови ОДА у роботі «гарячої лінії» ще за 2012 рік . 

 
4. На сайтах відсутня інформація про наявність  нормативно-правової база для ВПО, 

ризиків ВПО, які наступають у разі невиконання вимог Закону, можливості отримання  

права   ВПО  на  безоплатне тимчасове проживання та харчування,  освіту, набуття права на 

земельну ділянку, влаштування дітей дошкільного віку та громадян  похилого віку, також 

наявності довгострокових  регіональних програм  для  ВПО.  

 5.    Не впроваджуються зручні для ВПО  інструменти комунікації з функціональними 

фахівцями за допомогою   сучасних інтернет-продуктів та IP-технологій (ел. пошта та 

мобільний зв’язок). Як правило для комунікації  надаються  лише службові телефони 

(Гарячи лінії), які працюють   у робочі дні, а іноді і по окремому графіку. Не практикується  

надання послуг та інформаційна забезпеченість  ВПО у вихідні дні. Це суперечить вимогам 

ст. 6 , 8 ЗУ «Про адмінпослуги». 

6.  Не відображається робота влади з громадськими організаціями  з питань 

забезпечення прав і свобод ВПО. Чи створено робочі  групи, та як залучені до співпраці 

благодійні організації   та бізнес спільнота? 

 
ВИСНОВКИ: 

Експерт вважає, що обласними  державним адміністраціями проводиться  значна 

роботу, але вона не направлена на   забезпечення прав переселенців на отримання 

оперативної,  достовірної та своєчасної інформації.  Відсутня ефективна комунікація з ВПО 

та можливість отримання адресної професійної консультації. Це обмежує права не тільки  

ВПО, але і всіх мешканців регіону   і суперечить  принципу діяльності  «Відкрита влада». 
 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Оновити роботу офіційних сайтів Донецької та Харківської  ОДА. Наявність 

недостовірної інформації дискредитує  роботу  державного органу влади в очах місцевих 

мешканців та всього населення України. 

2. Створити   спеціальну сторінку для ВПО  на офіційних сайтах (порталах) та 

розмістити на ньому інформацію про права та обов’язки  вимушених переселенців згідно 

вимог ст.ст. 4, 5, 7, 9,11, 12, 17 ЗУ про ВПО. Надати можливість ВПО в повному обсязі 

використовувати надані в розпорядження влади  ресурси та комунікаційні інструменти. 

3. Розробити та впроваджувати нові інструменти зворотного зв’язку з ВПО на основі 

сучасних інтернет продуктів та IP-технологій 

 

Узагальненні результати моніторингу: 

Виконавчі органи  державної влади України 

 
Згідно вимог ст. 10 та 9 Закону України про ВПО центральні органи виконавчої влади 

виконують вимоги цього закону  в межах своїх повноважень та вживають заходи із 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб відповідно до цього Закону, 

забезпечують проведення моніторингу ВПО, спрямовують діяльність своїх регіональних 

органів на усунення обставин (умов), що сприяли переселенцям, захист їх прав і свобод. 

 



Експертна  оцінка офіційних сайтів (порталів) виконавчих органів державної влади   

по інформаційному  забезпеченню наведена в таблицях. 

  
Виконавчі 

органи  державної 
влади 

 

Індикатори оцінки, в % Загаль
на оцінка, 

% Наявність 

та 

Доступність 

інформації 

Інструмент

и зворотного 

зв’язку 

Повнота 

відображення 

інформації 

1 Міністерство 

соціальної 

політики 

100 84 58 80 

2 Державна 

реєстраційна 

служба  

96 36 74 68 

3 Державна  

міграційна служба 

68 64 74 68 

 

  

 

Результати тестування сайтів: 

 

Міністерство соціальної політики  України 
   Експертна оцінка інформаційної забезпеченості порталу досить висока, тому що  для 

ВПО,  ще  04.12.2014 р.,  створено  спец розділ «Інформація для внутрішньо переміщених 

осіб»,  в  якому зібрано  досить велику кількість методичної та нормативно-правової 
документації. Розміщено      довідник телефонів «гарячих ліній», регіональних штабів, 

утворених при територіальних органах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Є 

інформація  щодо переліку підвідомчих об’єктів, у яких можливе розміщення громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції.  

Сайт працює в інтерактивному режимі. В розділі  «Повідомлення для ВПО» є  підрозділ 

«Питання - відповіді щодо внутрішньо переміщених осіб», який оновлюється регулярно 

(останнє оновлення  13 травня 2015 р.). 

 

Зауваження до керівництва Міністерства 

На сайті окремо розміщено «Інформаційний ресурс для громадян» 
http://www.vpo.gov.ua/, де є різні методичні матеріали, які виготовлені  ще у 2014 році при 

підтримці проекту ЕС ПРООН та інформація про: Пошук житла, Контактні Центрі України. 

довідкова інформація про регіональні  соціальні та  Міграційні служби  України. 

Але цей портал давно не оновлювався:  в ньому   розміщено ще старі телефони 

контактних центрів в Донецьку та Луганську http://www.vpo.gov.ua/static/centers?locale=uk, 

http://www.vpo.gov.ua/static/sz?locale=uk.  

Не працює  на карті пошуку приміщення для житла. 



       Керівництвом Міністерства  до теперішнього часу не розроблено адміністративну 

послугу на отримання довідки  «про взяття на облік ВПО..».   Згідно ст.1 Закону «Про 

адміністративні послуги» АП – це «результат здійснення владних повноважень суб’єктом 

надання АП за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи 

припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону». 

Як негативний фактор слід відзначити відсутність ефективної комунікації фахівців 

Міністерства з представниками ВПО. Ніякої адресної  консультацій  та електронної 

комунікації з ВПО не  організовано. Вся викладена на порталі інформація має лише 

методологічний характер. 

 

Державна реєстраційна служба України 
 На Головній сторінці  сайту в розділі «Увага громадян»  розміщена  
«Інформація для переселенців з АРК, Луганської та Донецької областей та громадян, які 

проживають на зазначених територіях», яка містить  досить обширну та важливу 
інформацію для ВПО. Виписано послідовно і повно, починаючи з липня 2014 року  

«Роз’яснення Укрдержреєстру про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія 

проведення антитерористичної операції»  та «Узагальнена інформація щодо особливостей 

проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місце 

знаходження/місце проживання яких є тимчасово окупована територія або територія 

проведення антитерористичної операції». 

 

Зауваження до інформації Державної реєстраційної служби 

Інформаційні  розділи сайту не оновлюються. Є застаріла інформація в розділі 

«Реєстраційні служби» про РС в Криму та м. Севастополі 

http://www.drsu.gov.ua/show/5991http://www.drsu.gov.ua/show/6017 

Донецькій області  http://www.drsu.gov.ua/show/5995  та 

http://www.drsu.gov.ua/show/6023     

Луганській області  http://www.drsu.gov.ua/show/6002  та 

http://www.drsu.gov.ua/show/6029  

Не активована інформація в розділі в розділі «Прес-центр» -  підрозділ: «Роз’яснення, 

коментарі, консультації»  

http://www.drsu.gov.ua/show/234   щодо ВПО: 

Немає ЖОДНОГО  БЕЗКОШТОВНОГО телефону або  мобільного телефону. 
Є єдиний  службовий телефон  «Гарячої лінії» (517-44-48 ), по якому за графіком 1 

раз на місяць можна телефонувати зі службової особою.   

Адресної  консультацій  та електронної комунікації з ВПО не  організовано. 

Є тільки перелік  службових телефонів  посадових осіб в розділі «Структура 

центрального апарату» та  «Департамент реєстрації бізнесу».  

 

Як позитивний фактор слід відмітити, що в повному об’ємі  в розділі «Нормативно-

правові акти з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» є 

всі форми запиту для скачування   та інформаційних карток. 

 

Державна  міграційна служба України  
На Головній сторінці  (на дереві сайту) знаходяться розпорошена  інформації: для 

ВПО: 

� «Інформація для  Кримчан»   

� «Інформація для переселенців із зони  АТО» 

Є  спеціальні розділи:   

• «Інформація для громадян, які проживають (зареєстровані) на території Кримського 

півострова» http://dmsu.gov.ua/informatsiya-dlya-krimchan; 



• Інформація для вимушених переселенців із зони проведення АТО» 

http://dmsu.gov.ua/informatsiya-dlya-pereselentsiv-iz-zoni-ato. 

   

Зауваження до інформації  міграційної служби 
Ці підрозділи  доречно було б  об’єднати в один, тому що переселенці з Криму та з 

зони АТО в своїх правах та вимогах нічим не відрізняються, діють в рамках єдиного 

законодавства.  Розділи не можуть бути повноцінними один без другого, тому не зрозуміло, 

який розділ треба читати, щоб мати повну інформацію  про права та обов’язки переселенців 

згідно Закону про ВПО.  

Інформація не  оновлюється. В  2-х розділах   про допомогу переселенцям Криму і 

АТО: «Інформація для  Кримчан»  та «Інформація для переселенців із зони  АТО» міститься 

недостовірна та застаріла інформація по контактам  (Дебальцеве – вже  окуповано) 

http://dmsu.gov.ua/pro-dms-ukrainy/struktura-dms-ukrainy/teritorialni-organi.    Немає 
контактних телефонів у підрозділах ДМСУ в Донецькій та Луганській областях, а тільки 

адреси http://dmsu.gov.ua/informatsiya-dlya-pereselentsiv-iz-zoni-ato.   
      

Як негативний фактор, слід відзначити відсутність ефективної комунікації фахівців 

Міграційної служби з представниками ВПО. Ніякої адресної   консультацій   з ВПО не  

організовано. Є тільки  службові телефони посадових осіб у робочі дні. 

 

На головну сторінку сайту винесено Гаряча лінія  (044) 278-50-30;  (044) 253-82-01, 

паспортний сервіс (044) 392-01-94  та  всі  Гарячі лінії територіальних органів ДМС України, 

але немає ЖОДНОЇ БЕЗКОШТОВНОЇ лінії з мобільного телефону та комунікації у 

вихідні дні, що  іде у супереч ЗУ  «Про адмінпослуги». 

 

 

ВИСНОВКИ: 
 

Законом про ВПО не надано чітких повноважень вищенаведеним органам  по 

здійсненню заходів по захисту прав і свобод переселенців. Виконавчі  органи державної 

влади виконують лише методологічні функції. Інструментів зворотнього зв’язку з 

переселенцям по всім своїм регіональним підрозділам не організовано. 

 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

 
1. Оновити та доробити роботу сайтів виконавчих органів державної влади та сайт 

«Інформаційний ресурс для громадян». Наявність недостовірної інформації дискредитує  

роботу  державного органу влади в очах мешканців України та підконтрольних регіональних 

структурних підрозділів виконавчої влад на містах. 

2. Розробити Інформаційну та Технологічну карту на публічну послугу для ВПО про 

порядок  отримання «довідки  переселенця» згідно вимог  ЗУ «Про адмінпослуги». 

3. Розробити та впроваджувати нові інструменти зворотного зв’язку з ВПО на основі 

сучасних інтернет продуктів та IP-технологій 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Більш докладніші  

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ з РЕКОМЕНДАЦІЯМИ 

по кожному сайту надані в Додатках. 

 

 Додатки: моніторинг офіційних сайтів (порталів) виконавчих органів державної влади: 

 

� Міністерства соціальної політики України (http://www.mlsp.gov.ua/ ); 

� Міграційної служби України (http://www.dmsu.gov.ua); 

� Державна реєстраційна служба (http://www.drsu.gov.ua/). 

 

Офіційних сайтів (порталів) ОМС: 

� м. Маріупіль ( http://marsovet.org.ua); 

� м. Северодонецьк (http://www.sed-rada.gov.ua) ; 

� м. Харьків http://www.city.kharkov.ua);  

� м. Дніпропетровськ (http://dniprorada.gov.ua);  

� м. Запоріжжя (https://meria.zp.ua).  

Офіційні сайтів (порталів)  міських та обласних  державних адміністрацій: 

� м. Київ (https://kievcity.gov.ua); 

� Донецької ОДА (http://donoda.gov.ua); 

� Луганськой ОДА (ОВЦА)  (https://www.facebook.com/odalug)  та (http://loga.gov.ua); 

� Харьковської ОДА  (http://www.kharkivoda.gov.ua);   

� Запорізької ОДА (http://www.zoda.gov.ua);   

� Дніпропетровської ОДА (http://adm.dp.gov.ua). 

 

 

 

 


