
 

 

  

 

Аналітичний звіт  
про проведення моніторингу соціальних мереж  

у межах проекту «Інформаційно-просвітницька кампанія  

захисту прав внутрішніх переселенців зі Сходу України» 

 

1. Загальні положення 
 

Об’єкт дослідження: спільноти в соціальній мережі Фейсбук, що поєднують вимушено 

переміщених осіб, і офіційні сторінки органів державної влади, які за своєю специфікою 

безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблем ВПО.  

 

Предмет дослідження: дотримання громадянських прав вимушено переміщених осіб у частині 

реєстрації в органах УПСЗН, ДМС, ДФС, працевлаштування, тощо. Також окремо досліджувалися 

прояви стигматизації щодо ВПО. 

 

Період дослідження: квітень-червень 2015 р. 

 

Моніторинг був розділений на дві складових: 

• дослідження спільнот і сторінок у соціальній мережі Фейсбук, створених переселенцями, 

або присвячених у тому числі проблемам ВПО; 

• дослідження груп і сторінок у соціальній мережі Фейсбук, що є офіційними 

представництвами відповідних органів виконавчої влади. 

 

Здійснювався моніторинг дописів за наступною проблематикою: 

• працевлаштування; 

• реєстрація в органах УПСЗН; 

• реєстрація в органах ДМС; 

• реєстрація/перереєстрація суб’єктів малого та середнього бізнесу; 

• стигматизація ВПО; 

• інше. 

 

Були використані наступні джерела: 

 

Спільноти користувачів ФБ Офіційні сторінки органів влади в ФБ 
№ 

п/п 
Назва спільноти 

Кількість 

учасників 

№ 

п/п 
Назва спільноти 

Кількість 

учасників 

1. Донбасс – это мы! 4300 1. Прес-служба Дон ОДА 850 

2. Донецкие киевские 9500 2. Луганська ОДА 2345 

3. Украинский Донбасс. 

Переселенцы в Харькове 

107 3. Харківська ОДА 780 

4. Переселенцы Донбасса 1500 4. Дніпропетровська ОДА 2650 

5. Европейский Донбасс 1648 5. Київська міська державна 

адміністрація 

2200 

6. Донецкие 

днепропетровские 

77 6. Урядовий портал 27500 

7. Донецкие харьковские 111 7. Міністерство соціальної 

політики 

19900 

   8. Державна служба 

зайнятості 

817 



   9. Київський міський центр 

зайнятості 

1350 

   10. Державна фіскальна 

служба 

4230 

 

2. Дослідження спільнот і сторінок  

у соціальній мережі Фейсбук, створених переселенцями,  

або присвячених у тому числі проблемам ВПО 
 

Критерії вибору джерел для проведення моніторингу 

 

Групи користувачів у ФБ: 

• регіональна відповідність згідно проекту; 

• кількість учасників; 

• тематична спрямованість спільноти. 

 

Зокрема, закрита група «Донбасс – это мы!» була створена в березні 2014 р., відразу після 

проведення першого проукраїнського мітингу в Донецьку, і дорівнює 4300 користувачів, 

більшість з яких на сьогоднішній день є вимушеними переселенцями, в тому числі, й у цільових 

регіонах. 

 

«Донецкие киевские» – відкрита спільнота, створена в жовтні 2014 р., та поєднує близько 10 тис. 

осіб, переважно, вимушено переміщених осіб, що наразі мешкають в Києві. 

 

Обидві спільноти є найбільш активними та представницькими з точки зору проблем, що 

висвітлюються й обговорюються. Інші масові групи (наприклад, «Переселенцы Донбасса») 

відрізняються ангажованістю та обслуговують інтереси певних громадських організацій або 

об’єднань. 

 

Кількісне та процентне співвідношення тематичних дописів у досліджених спільнотах: 

 

 
 

 

В подальшому для зменшення обсягу порівнювальних даних будуть використовуватися лише дані 

трьох груп: 



 

«Донецкие киевские» (51% від загальної кількості дописів); 

«Донбасс – это мы!» (24%); 

«Переселенцы Донбасса» (16%). 

Активність решти спільнот перебуває в зоні статистичної помилки та отримані результати 

значущо не вплинуть на загальний підсумок. Втім варто акцентувати, що активність дописувачів 

та «життєздатність» груп залежить від наступних факторів: 

• час заснування спільноти (чим «старша» група, тим вища активність); 

• філософія створення об’єднання; 

• отримання зворотного зв’язку від інших членів товариства; 

• практична допомога та корисні поради у розв’язанні нагальних проблем. 

 

Кількісна характеристика найбільш численних тематичних дописів у досліджуваних групах: 

 

 
 

Найбільшу увагу дописувачі досліджуваних груп приділяли наступним темам: 

 

• працевлаштування; 

• реєстрація в органах УПСЗН і ДМС; 

• інше. 

 

Працевлаштування. Обліковувалися дописи з пропозиціями роботи та відслідковувалася 

активність у коментарях: наскільки цікавою та/або дискусійною є дана вакансія. Перевага була 

надана вакансіям у зв’язку з дослідженням аналогічних дописів у тематичних спільнотах органів 

влади.  

 

Слід зазначити, що на одну пропозицію роботи припадає приблизно 0,5 дописів із пошуку роботи 

та 0,5 дописів із пропозицією власних послуг, здебільшого у сфері ремонту комп’ютерної та 

побутової техніки, послуг у сфері краси, придбання продукції, тощо.  

 



Також трапляються пошукові запити на надання певних послуг – ремонту, нігтьового, 

перукарського сервісу, косметології. Вимальовується середовище, яке користується послугами, 

купує за можливості товари, продукти від земляків.  

 

Відбувається процес створення «донецької» та «луганської» діаспори, земляки намагаються 

триматися один одного та сприяти в вирішенні проблем від працевлаштування до збуту продукції.  

 

Реєстрація в органах УПСЗН і ДМС. На час початку моніторингу більшість вимушено 

переміщених осіб уже пройшли через повторну перереєстрацію в органах УПСЗН і первинну 

реєстрацію в ДМС. Кількість тематичних дописів досягала найвищого рівня в березні-квітні 2015 

р., коли відбувалася масова перереєстрація ВПЛ. Під час активної фази відвідувань державних 

закладів були виділені наступні проблеми: 

 

• безпідставна відмова у подовженні реєстрації та соціальної допомоги на оренду житла та 

сплату комунальних послуг; 

• вимога додаткових документів при реєстрації в ДМС (довідки з ЖЕКів, угоди на оренду 

житла, документи, що встановлюють власників житла, тощо); 

• вимога особистої присутності володарів житла при реєстрації в органах ДМС; 

• некомпетентність співробітників ДМС у фахових питаннях; 

• відсутність у відкритому доступі інформації про порядок отримання реєстрації; 

• черги. 

 

Найбільша кількість скарг прийшлася на наступні міста та регіони: 

 

• м. Київ; 

• Київська обл.; 

• Дніпропетровська обл.; 

• Запорізька обл. 

 

Традиційно напружена ситуація зберігається в регіоні проведення АТО – прифронтових зонах 

Донеччини та Луганщини. Чим більше переселенців проживає на тій чи інший території та 

чим ближче регіон знаходиться від епіцентру подій, тим більше виникає проблем при 

зверненні ВПО до органів державної влади. Своєрідний виняток – Київ, але сюди приїхала 

велика кількість переселенців, і основна проблема – черги та відсутність зрозумілої, прозорої 

інформації, що була б у загальному доступі, що спричиняє спалахи чуток і розповсюдження 

недостовірної інформації. 

 

В травні-червні хвиля вщухла, залишилися поодинокі випадки. Дописи носили здебільшого 

консультаційний характер, пов’язаний з переїздом до іншого регіону або первинним 

облаштуванням осіб, що тільки-но покинули тимчасово окуповані території. 

 

Інше. Дописи, що стосувалися психологічної підтримки ВПО, можливості навчання, літнього 

відпочинку дітей, тощо. Така інформація (особливо про психологічну підтримку) не знаходила 

відклику збоку читачів. В Україні відсутній інститут надання кваліфікованої психологічної 

допомоги. Інструменти та методи просування послуг фахівців не є ефективними, а самі психологи 

не викликають довіри.  

 

Переселенці не розуміють, навіщо їм звертатися до психолога, та яким чином спеціаліст може 

допомогти при розв’язанні сьогоденних питань: працевлаштування, оренда житла, гідний садочок 

або школа для дитини, медичне обслуговування, тощо. Крім того, не існує чіткого розділення між 

кваліфікаціями: психолог, психотерапевт, психіатр. Людина вважає, якщо їй потрібна допомога 

фахівця, вона хвора та неповноцінна. Не проводиться роз’яснювальна робота, що вимушене 

переміщення – це стрес, що в більшості випадків призводить до депресії, з якою впоратися 

самостійно надзвичай важко. Послуги психологічної підтримки мають потребу в просуванні та 

грамотному позиціонуванні серед цільових груп. 



 

Стигматизація. Дана тема щезла з провідних дописів, на відміну від ситуації другого півріччя 

2014 року, коли була чи не найбільш актуальною та гарячою. Моніторинг соцмереж, проведений у 

жовтні-листопаді минулого року, свідчив про навмисне та активне формування громадської 

думки, яка сприяла сприйняттю ВПО у своїй масі проросійські налаштованими громадянами, які є 

сепаратистами. Це був період активного створення міфів про «донецьких» і «луганських», які 

сьогодні вже є усталеними в суспільстві і тому не викликають жвавого обговорення, бо 

вимушено переміщені особи звикли жити з образливими ярликами. З найбільш поширених 

стигм можна виділити наступні: 

• звинувачування або підозра в сепаратизмі та участі у «референдумі» 11 травня 2014 р.; 

• відсутність бажання працювати та соціалізуватись у новому середовищі; 

• відторгнення місцевими громадами: «ви пересидите та поїдете геть», що заважало та 

продовжує заважати інтеграції ВПО в нове середовище; 

• чоловіки з Донбасу не беруть участь в АТО; 

• у випадку несплати за оренду квартири переселенців не можна виселити «за законом» 

(наразі така ситуація трапляється рідше, але багато ріелторів та орендодавців відразу 

зазначають в оголошеннях, що не працюють і не здають житло ВПО); 

• зневажливе ставлення до волонтерів та активістів, що безкоштовно приймають 

переселенців, тиражування міфів про пошкодження або крадіжки майна, меблів, 

влаштування пожеж, тощо; 

• інтерпретована розповідь про «жінку з дитиною», які оселилися в хороших умовах, або 

відпочивають на курорті, поки, за словами дитини, «батько на Донбасі вбиває “укропів”». 

 

Повнота та достовірність наданої інформації 

 

 
 

Якість інформації, якою між собою діляться користувачі, досить висока, переважно достовірна та 

повна. Дописи містять здебільшого практичну інформації, яка стане в пригоді у повсякденному 

житті або при зверненні до органів державної влади. 

 

Відомості про вакансії та працевлаштування також відрізняються точністю та повнотою 

відомостей, містять контактні дані, детальний опис вакансії, тощо. 

 

Також слід зазначити досить низький рівень активності в коментарях. Активніше за все 

дописувачі та учасники спільнот коментують дописи, пов’язані зі реєстрацією в органах УПСЗН і 

ДМС, стигматизуючі явища. Найменшу зацікавленість викликають пости з пропозиціями вакансій.  

 

Найбільша кількість таких дописів розміщена в групах «Донбасс – это мы!» та «Донецкие 

киевские». Ці групи відрізняються наявністю значної кількості соціально адаптованих ВПО, які є 



працевлаштованими, започаткували або перемістили бізнес із зони АТО. Тобто, скоріше 

представляють середній клас і найбільш активний прошарок переселенців.  

 

Утім, велика кількість ВПО, які переживають матеріальні труднощі, необлаштовані, 

знаходяться в умовах інформаційної блокади щодо можливостей навчання, перекваліфікації 

або отримання відомостей про привабливі вакансії, які б, можливо, спонукали переселенців 

до змін у своєму житті та більш активної інтеграції в місцеві громади. 

 

Дописи також характеризуються фактично повною відсутністю посилань на інші джерела, в тому 

числі, на офіційні сайти/сторінки органів влади. Зі 115 досліджених дописів лише 1 мав посилання 

на «Громадське ТБ» та жодний – на офіційні джерела. Також користувачами не було отримано 

жодного коментаря від представників профільних відомств, за виключенням ситуацій, коли 

чиновники самі є учасниками груп. Знову ж таки, зі 115 дописів у 7 спільнотах лише один мав 

фаховий коментар. В обох випадках показники складають менше 1%. 

 

3. Дослідження груп і сторінок у соціальній мережі Фейсбук, що є офіційними 

представництвами відповідних органів виконавчої влади 
 

Критерії вибору джерел для проведення моніторингу 

 

Вибір сторінок – офіційних представництв органів виконавчої влади, які за своїми функціями 

мають опікуватися проблемами вимушено переміщених осіб здійснювався за двома основними 

принципами: 

 

• відповідність тематиці та завданням проекту; 

• регіональна приналежність органів влади (облдержадміністрації). 

 

При проведенні первинного моніторингу з метою обрання об’єктів дослідження були виявлені 

наступні вади, які значно звузили перелік джерел: 

 

• Відсутність будь-якої представленості органів виконавчої влади, які задіяні в роботі з ВПО, 

у соціальній мережі «ВКонтакте», яка є більш популярною серед українців, ніж Фейсбук.  

 

Значна частка аудиторії користувачів «ВКонтакте» є мешканцями Сходу та Півдня 

України. За даними компанії Яндекс, станом на серпень 2014 р. 27 млн українців мали 

акаунти в мережі «ВКонтакте», в той час як Фейсбуком користуються лише 3,2 млн 

жителів країни. 

 

Отже, з-під потенційного впливу українських владних спільнот вилучений великий сегмент 

активних інтернет-користувачів. 

 

Таким чином, моніторинг захисту прав ВПО був обмежений дослідженням лише 

однієї соціальної мережі – Фейсбук, яка не віддзеркалює в повній мірі об’єктивну та 

повну картину ситуації з ВПО, бо є середовищем для спілкування найбільш активної 

та «просунутої» частини населення України, здебільшого з Києва, центральних і 

західних регіонів. 

 

• Відсутність єдиного стандартизованого підходу до створення сторінок органів влади по 

всій вертикалі, починаючи від профільних міністерств і далі вниз – рівень департаментів в 

обласних чи міських радах. 

 

• Велика кількість занедбаних або нерегулярно обновлюваних сторінок. Наприклад, востаннє 

офіційна сторінка міністерства юстиції України оновлювалася в вересні 2013 р. 

 



• Деякі ключові установи взагалі не мають власних представництв у соцмережах. Так, 

Державна міграційна служба не має сторінки у соцмережі Фейсбук. Саме цей орган був 

одним із провідних «ньюзмейкерів» серед користувачів протягом березня-квітня 2015 р., 

коли тривала кампанія з реєстрації ВПО в установах ДМС. 

 

Отже, з огляду на ситуацію, що склалася, були обрані наявні джерела, які б могли містити 

інформацію за досліджуваною проблематикою. Втім, неможливо зробити моніторинг інформації 

по всіх базових регіонах через відсутність сторінки Запорізької облдержадміністрацієї, а, 

наприклад, Донецька обласна ВЦА представлена лише сторінкою прес-служби.  

 

Так само, як є офіційна сторінка Міністерства соціальної політики України, але жодний обласний 

департамент соцзахисту або міське управління не мають власних представництв у соціальних 

мережах. 

 

Через відсутність сторінки ДМС не вдалося дослідити якість інформування та зворотного зв’язку 

щодо особливостей реєстрації тимчасового місця перебування ВПО. Відсутність сторінки 

Державної реєстраційної служби унеможливила моніторинг ситуації з 

реєстрацією/перереєстрацією фізичних осіб – підприємців і юридичних осіб із числа ВПО. 

 

Втім фактично всі сторінки моніторингу є уніфікованими та потенційно мають містити 

інформацію з обраної проблематики. 

 

Кількісне та процентне співвідношення тематичних дописів на досліджених сторінках: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом календарного місяця 10 джерел розмістили загалом 30 дописів, що відповідали 

проблематиці моніторингу. При цьому жодного тематичного оновлення не було зафіксовано на 

сторінках прес-служби Донецької ОВЦА та ДФС. Втім, навіть наявна інформація ні в якому разі 

не відповідає нагальним потребам ВПО. 

 

 

 



Кількісна характеристика найбільш численних тематичних дописів на досліджуваних 

сторінках органів виконавчої влади: 

 

 
 

Із загальної кількості дописів, розміщених на всіх сторінках, 22 (73,33%) віднесені до 

категорії «Інше». Тематика дописів наступна: 

 

• літній відпочинок дітей-ВПО; 

• історії успіху ВПО (два дописи, які не відносяться до регіонів проекту); 

• опосередковані згадування ВПО в контексті загальних новин, що стосуються соціального 

захисту переселенців, учасників АТО та членів їх родин. 

 

Також слід зазначити наступні вади поданої інформації: 

 

• Незручність формату надання інформації. Дописи складаються з формальних загальних 

новин. 

• Відсутність коментарів. 

• ПОВНА відсутність зворотного зв’язку або коментарів щодо розв’язання проблемних 

ситуацій. 

• Лише 13% (4 повідомлення) мають посилання на інші джерела, в тому числі на сайти 

профільних відомств. 

 

4. Узагальнюючі висновки 

Результати моніторингу свідчать про наступні тенденції: 

 

1. Відсутність сталої системи соціальних комунікацій між владою та цільовими групами, 

зокрема, ВПО, які на сьогодні є однією з найуразливіших та незахищених верств населення, 

що потребує особливої уваги збоку держави.  

2. Одна з провідних функцій соціальних мереж – забезпечення оперативного зворотного 

зв’язку та реагування на інформаційні потреби користувачів. Утім влада абсолютно не 

зацікавлена в зворотному зв’язку та контактах із ВПО, про що свідчить відсутність 



представників профільних відомств у потужних спільнотах користувачів ФБ, або їхня 

незалученість до комунікацій, неучасть у коментарях, дискусіях, тощо. 

3. Формальний підхід до висвітлення проблематики ВПО через офіційні ресурси, зокрема, 

сторінки в соціальній мережі Фейсбук. Жодний допис не мав детальних інструкцій або 

практичних рекомендацій щодо, скажімо, пошуку роботи, можливостей профорієнтації або 

посилань, куди звертатися в разі порушення базових прав і свобод громадян. 

4. Влада не зацікавлена у моніторингу громадської думки та постанові питань, на які б могли 

дати відповідь переселенці. Тобто, немає опитувань, зборів коментарів для подальшої 

обробки та аналізу. 

5. Формальний підхід до висвітлення своєї діяльності обумовлює низький рівень інтересу 

збоку користувачів до офіційних сторінок. Так, найбільшу кількість підписників має 

сторінка Урядового порталу – 27,5 тис. осіб, що складає менше 1% користувачів Фейсбук в 

Україні. Втім даний ресурс абсолютно не приділяє уваги проблематиці ВПО. 

6. ВПО не розглядають владу в якості партнерів і помічників у розв’язанні актуальних питань 

і вирішенні нагальних потреб. Про це свідчить абсолютне ігнорування владних сторінок в 

якості джерел інформації та інструменту зворотного зв’язку. Переселенці розчаровані в 

діях влади та надають перевагу взаємній допомозі і підтримці, а також вирішують 

більшість проблем самотужки, або шляхом звернення до представників неурядових 

організацій і волонтерів. 

7. На сьогодні ВПО умовно розділені на дві великі категорії: ті, що адаптувалися в нових 

умовах, чи, принаймні, призвичаїлися, та ті, хто не може знайти себе після виїзду з 

окупованих територій. Жодна з груп не отримує підтримку збоку держави, крім соціальної 

допомоги на оплату оренди житла та комунальних послуг в разі виконання певних умов. 

Переселенці фактично покинуті напризволяще та не бачать передумов для розв’язання 

найнагальніших проблем: гідне працевлаштування та вирішення питання надання 

житла/пільгового кредитування, створення системи «дохідних будинків», тощо. Тобто, 

можливостей, які б могла надати державна цільова програма. Жодних згадок про розробку 

подібного документу на сторінках у соцмережах немає. 

8. Департаменти соцзахисту облдержадміністрацій виконують свої обов’язки в мінімальному 

обсязі, передбаченому діючими нормативними актами, та не пропонують власні ініціативи 

через соціальні мережі, як дуже чіткий та гнучкий індикатор громадських настроїв. 

9. Державні ОДА, як і профільні відомства, не приділяють увагу проблематиці 

започаткування власної справи, реєстрації/перереєстрації підприємців із числа ВПО. Дана 

міра, з залученням грантів від НУО чи кредитів під гарантії Уряду і за сприянням органів 

місцевого самоуправління, допомогла би частково зняти соціальну напругу, надала б 

можливість створити нові робочі місця та вклала би свій внесок у поліпшення економічної 

ситуації в Україні. Водночас, держава б позбулася тягаря – бодай частки безробітних ВПО 

та місцевих мешканців, які б також могли працювати на новостворених підприємствах 

МСБ. 

10. На сьогодні відсутній діалог між державою та ВПО. Місцеві громади не розглядають 

переселенців як перспективу для регіонів і не зацікавлені в інтеграції ВПО в нове 

середовище, що є хіба не найбільшою проблемою в Україні. Нерозв’язання або 

замовчування кризисних питань неминуче призведе до соціального вибуху – переселенці не 

будуть довіку терпіти нехтування громадянськими правами, відсутність захисту та реальної 

системної підтримки збоку держави. 

 

 

ДМГО «Альянс» 

 


