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Моніторинг «Щодо дотримання прав вимушено переміщених осіб із зони АТО» 
проводився у квітні-листопаді 2015 р. в рамках проекту «Інформаційно - просвітницька 
кампанія захисту прав внутрішніх переселенців зі Сходу України» за підтримки 
Генерального консульства Федеративної республіки Німеччини в м. Донецьк, 
розташованого у м. Дніпропетровськ. 
 

Моніторинг проведено Донецькою громадською організацією «Альянс»  

Над дослідженням працювали: Світлана Закревська, Ганна Щетініна, Наталія Казьоннова, 
Наталія Целовальніченко, Валерій Кочуєв, Тетяна Шашкова.  
 
Дане дослідження не обов’язково відображає думку Генерального консульства 
Федеративної республіки Німеччини в м. Донецьк та уряду Німеччини. 
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Вступ 
Станом на кінець 2015 року Міністерством соціальної політики зареєстровано більше 
1700000 внутрішньо переміщених осіб в Україні. Причому - найвища концентрація ВПО має 
місце в областях, що межують з Донбасом та м. Києві, звідки ще з липня 2014 р. правозахисні 
організації, включаючи ДМГО «Альянс» почали отримувати скарги на чисельні порушення 
прав внутрішньо-переміщених осіб, тому основні заходи за моніторингом були проведені 
саме в цих регіонах.  
 
Цей Аналітичний звіт підготовлений за результатами громадського моніторингу якості та 
ефективності нормативно правових актів, які регулюють права та обов’язки внутрішньо 
переміщених осіб; організації роботи органів державної влади і місцевого самоврядування в 
сфері виконання положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб»; офіційних сайтів виконавчих органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, щодо дотримання законодавства України про доступ до публічної 
інформації; офіційних сторінок органів державної влади, які за своєю специфікою 
безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблем ВПО; роботи телефонних «гарячих ліній» 
для ВПО; організації роботи органів державної влади з внутрішньо переміщеними особами; 
ЗМІ Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської областей та м. Києва 
щодо висвітлення теми вимушено переміщених осіб. 
 
Тобто, метою моніторингу було: проведення об'єктивного дослідження діяльності органів 
влади (державної виконавчої влади і місцевого самоврядування) в 5 Східних регіонах України 
та м. Київ для виявлення найбільш проблемних питань, пов'язаних з стигматизацією та 
дискримінацією ВПО та порушенням прав людини. 
 
Сфери моніторингу: спроможність влади (органів державної виконавчої влади і місцевого 
самоврядування) створити правові умови, правові механізми для вирішення проблем ВПО 
на загальноукраїнському і місцевому рівні; спроможність влади (органів державної 
виконавчої влади і місцевого самоврядування) забезпечити повноцінне інформування ВПО 
(в т.ч. через ЗМІ) про їх права, свободи, забезпечення таких прав і свобод. 
 
Територія моніторингу: 

 Дніпропетровська область  
 Донецька область 
 Запорізька область 
 Київська область 
 Луганська область 
 Харківська область 

 
Моніторинг проводився в два етапи:  
1 етап – квітень-червень 2015 року; 
2 етап – серпень-листопад 2015 року. 
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Звіт з розробленими рекомендаціями адресований КМУ, посадовим особам центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, громадським та міжнародним організаціям – усім, хто 
пов’язаний з вирішенням питань внутрішньо переміщених осіб та відстоюванням їх прав. 

 
 

ВИСНОВКИ ЗА НАСЛІДКАМИ МОНТОРИНГУ 
 

І. Щодо створення владою (органами державної виконавчої влади і місцевого 
самоврядування) необхідних правових умов, правових механізмів для вирішення 
проблем ВПО на загальноукраїнському і місцевому рівні на підставі Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішнє переміщених осіб»: 
1. В Україні подовжується системне порушення прав ВПО через відсутність єдиного 
державного механізму (міністерства, віце-прем’єра, профільних комітетів, та ін.) з 
питань внутрішньо переміщених осіб, відсутня єдина стратегія щодо інформаційного 
забезпечення ВПО, координації спільних дій влади щодо забезпечення прав ВПО.  
2. Уряд України досі немає чіткої стратегії щодо подальшої долі внутрішньо 

переміщених осіб і плану розв’язання проблем переселенців.  

3. Відсутня Єдина комплексна державна програма інтеграції, соціальної адаптації, захисту і 

реінтеграції ВПО.  

4. Порушуються права ВПО при здійсненні реєстраційних процедур і процедур 

оформлення різних видів соціальної допомоги.  

5. Триває практика витребування у ВПО непередбачених законодавством документів 

при реєстрації місця їх тимчасового перебування.  

6. Не вироблені єдині загальнодержавні стандарти впровадження законодавчих норм, 
що призводить до додаткової соціальної напруженості в регіонах, куди переміщуються 
переселенці. 

7. Триває бездіяльність Кабінету міністрів України щодо виконання своїх 
повноважень у сфері забезпечення прав ВПО, що нівелює загальні зусилля держави у 
подоланні проблеми забезпечення прав ВПО, не закладені кошти до державного бюджету 
на 2016р. на реалізацію Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної 
адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, 
на період до 2017 року.   
8. Досі не створена Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб, 
а обмін інформацією між підрозділами ведеться в режимі офлайн, внаслідок чого є 
сумнівною ефективність взаємодії між уповноваженими органами державної влади щодо 
належної оцінки потреб ВПО, формування адекватної державної соціальної політики і рішень 
з цих питань.  
9. Триває бездіяльність обласних державних адміністрацій, місцевих рад – як головних 
розпорядників бюджетних коштів (державного, місцевого бюджету): 

- Інформація про потреби ВПО і необхідні кошти для забезпечення таких 
потреб не збирається і не оприлюднюється в повному обсязі у сфері охорони 
здоров’я, зайнятості, освіти;  
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- Відсутня інформація як на рівні області, так і на рівні місцевих рад про 
надання ВПО у користування житлових приміщень, земельних ділянок для 
забезпечення житлових потреб ВПО;  

- Відсутня інформація про застосування системного підходу до 
вирішення проблем ВПО з врахуванням їх потреб: в більшості областей немає 
розроблених цільових місцевих програм на рівні областей. 

10. На державному рівні досі не вироблена єдина правова позиція щодо визначення 
обсягу прав ВПО як осіб, які тривалий час (понад півроку) постійно мешкають у 
приймаючих територіальних громадах і, відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», мають визнаватися членами таких територіальних громад та 
мати право на участь у місцевому самоврядуванні, зокрема, шляхом реалізації виборчого 
права (голосування на місцевих виборах). 
  
ІІ. Щодо якості інформаційної роботи органів влади і місцевого самоврядування з ВПО, 
забезпечення ВПО правом на доступ до інформації про реалізацію та забезпечення їх прав 
на виконання вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної 
інформації»: 
1. Спеціальних  телефонних «гарячих ліній» для комунікації з ВПО на містах так і не 
створено. 
2. Діяльність діючих телефонних  «гарячих  ліній»  здійснюється   на  рівні  підзаконних 
нормативно-правових актів, що не дає можливості не тільки ВПО, але і всім громадянам 
використовувати один із дієвих інструментів  реалізації конституційного  права  людини на  
звернення. 
3. «Урядовий контактний центр», згідно вимог ПКМУ від  12.08.2009  N  898   повинен був 
виконувати координацію діяльності Національної  системи  опрацювання  звернень  до  
органів  виконавчої  влади, що на практиці  не створено. Система «Контактних центрів»  
не розвинена та працює безсистемно, практично кожен її суб’єкт діє на всій розсуд.  
4. Телефонні «Гарячи лінії»  не мають єдиних правил організації їх роботи. Має місто різна 
назва «Гарячих ліній», режими та терміни  їх роботи. Деякі ТГЛ працюють цілодобово, деякі 
– одну годину на тиждень.  
5. Не завжди є публічні повідомлення про результати діяльності, а там де вони є  
різняться по формі,  дизайну та способу подачі. 
6. Ніхто не  опікується якістю  роботи ТГЛ: ефективністю зворотного зв’язку, повнотою, 
якістю і своєчасністю отриманої інформації.  
7. Контрольні  звернення  на  телефони  «гарячих  ліній»  показали,  що  у  системі  ТГЛ 
зберігається низький рівень професійних знань операторів, особливо в обласних Контактних 
центрах. 

 
Моніторинг роботи  «ТГЛ»  центральних органів виконавчої влади показав наступне: 

 Всі ЦОВВ  мають власну ТГЛ, але на головній сторінці інформація про її роботу розміщено 
тільки 3 ЦОВВ (в Міністерстві охорони здоров’я, в Державних службах зайнятості, міграційній 
службі та Пенсійного фонду (або кожен третій). Безкоштовні телефон  ТГЛ має теж 3 ЦОВВ 
(Міністерство охорони здоров’я,  Державна служба зайнятості та Пенсійний фонд (або кожен 
третій). 
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 Не має власної ТГЛ у  Міністерства соціальної політики України, незважаючи на те, що 
цей державний орган, згідно вимог ЗУ «Про ВПО» є головним, що веде реєстрацію ВПО та 
організацію  їх соціального забезпечення.    

 Державна реєстраційна служба юридичних та фізичних осіб-підприємців при Мінюсті 
України має лише один ТГЛ, яка працює по графіку тільки 1 час (з 14-30 по 15-30). Ніякої 
адресної  консультацій  та електронної комунікації  з ВПО не  організовано. 

 В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України ТГЛ 044-521-17-14 не відповідає. 

 В Міністерстві освіти і науки України ТГЛ «Вступна Кампанія  2015» телефони не 
відповідають (044-481-32-15), а мобільний 096-444-30-86 – знаходиться поза зони 
обслуговування. 

 В Державній міграційній службі України знято з обслуговування безкоштовний телефон 
0800-301-200. 
 

Моніторинг роботи  ТГЛ обласних державних адміністрацій показав наступне: 

В обласних державних адміністраціях є свої власні телефонні «Гарячі лінії», але вони 

створені виключно на вимоги ЗУ «Про звернення громадян» і працюють як «громадські 

приймальні» за графіком для комунікацій з керівниками апарату.  

Обласні Контактні центрі  забезпечені безкоштовними телефонами, які обслуговує 

оператор, який, як правило, не дає роз’яснень щодо потреб ВПО, а надає інформацію про 

наявність службових телефонів  фахівців та установ, які опікуються цим контингентом в 

області. 

Не має власної ТГЛ та не організовано роботу   «Контактного центру»  Харківська ОДА.   

Виключенням є Дніпропетровська ОДА, де  відкрито  безкоштовну «Гарячу лінію 

губернатора» і  діє єдиний в Україні Обласний Координаційний Центр «Допомога Дніпра»,  

до якого можна додзвонитися з мобільного телефона. 

Моніторинг роботи ТГЛ ОМС показав  відсутність ефективних засобів комунікації  з ВПО 
з боку місцевої влади.  Інформація про наявність та режим роботи  власних телефонних 
«гарячих лінії» відсутня. 

Є  графіки особистого прийому громадян, згідно вимог ЗУ «Про звернення громадян», 
працюють  електронні приймальні. На сайтах є різні телефонні довідники, у т.ч. екстрених 
телефонів міських служб,  різних комунальних підприємств, які  надають мешканцям  послуг, 
в т.ч.   адміністративні та платні.  

Як позитивний приклад слід відмітити роботу Київської міськради,  яка в своїй роботі 
з мешканцями міста використовує сучасні IP-технології..  Працює   спецпроект: "Прямий  
ЗВ'ЯЗОК з владою". Є  Графіки проведення особистих прийомів, прямих "гарячих" 
телефонних ліній керівництвом структурних підрозділів Київської міськради. Організовано 
роботу КБУ «Контактний Центр м. Києва 1551». (електронні звернення та самоконтроль за їх 
виконанням). 

 
Експерт вважає, що обласні  державні адміністрації повинні були створювати на своїх  

сайтах спеціальні сторінки для ВПО і надавати їм не тільки посилання на сайти ЦОВВ, а і 
розміщувати на власних ресурсах повну, достовірну та своєчасну інформацію, 
організовувати ефективна комунікація з ВПО та можливість отримання адресної професійної 
консультації. Ці вимоги є обов’язковими  в діяльності місцевої влади, яка створена і діє за 
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принципом «Відкрита влада» не тільки для забезпечення прав  ВПО, але і всіх мешканців 
регіону. 

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. 

Обласними  державним адміністраціями проводиться  значна роботу, але вона не 
направлена на   забезпечення прав переселенців на отримання оперативної,  
достовірної та своєчасної інформації, що суперечить вимогам ЗУ про ВПО.  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». 

 

:   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. 

 
Моніторинг соціальних мереж показав наступне: 

 Активність користувачів в соціальних мережах знижується не через відсутність проблем 
або зняття з порядку денного ключових питань (соціальна адаптація, інтеграція в місцеві 
громади, дотримання прав ВПО), а зневіру, втому від виживання та смиренність з 
існуючим станом речей. 

 На тлі зниження активності в соцмережах в цілому, визначився кістяк громадських 
організацій, ініціатив, об’єднань, які націлені на відстоювання прав внутрішньо 
переміщених осіб. Ці організації переважно просувають свою діяльність через Фейсбук, 
тому мають звужену цільову аудиторію, визначену приналежністю до певної соціальної 
мережі. В Україні ВКонтакте має більшу кількість користувачів, ніж Фейсбук, утім серед 4 
правозахисних груп у цій соціальній мережі представлена лише одна (Правозахисна Рада 
України).  

 Найбільша група переселенців з Донбасу (українська) налічує лише 4 тис. учасників. За 
кількістю такі спільноти значно поступаються російським ресурсам, які мають єдиний 
адміністративний центр, та охоплюють більшість регіонів Росії. Це створює ілюзію 
приязного прийому біженців у Росії. Жорстке адміністрування не дозволяє публікацію 
критичних дописів. 

 Відсутня стала система представленості органів місцевого самоврядування в соціальних 
мережах за вертикаллю: 

 обласна рада; 

 міська рада обласного центру; 

 міські ради міст обласного підпорядкування; 

 районні ради. 

 Не представленість суттєво звужує можливість щодо отримання інформації про нові 
ініціативи, програми, тощо. На сьогодні, якщо в регіонах органами місцевого 
самоврядування розроблені певні програми з інтеграції ВПО, про це широкому загалу 
невідомо. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА НАСЛІДКАМИ МОНТОРИНГУ 

 
І. Щодо створення владою (органами державної виконавчої влади і місцевого 
самоврядування) необхідних правових умов, правових механізмів для вирішення 
проблем ВПО на загальноукраїнському і місцевому рівні на підставі Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішнє переміщених осіб», рекомендується: 

• Кабінету Міністрів України відповідно до НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ у сфері прав 
людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 - 
розробити із залученням представників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних вітчизняних учених і 
міжнародних експертів та затвердити у тримісячний строк План дій щодо реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року (зокрема, з розділом, що 
стосується прав ВПО); 

• Кабінету міністрів України розробити і подати до парламенту зміни до Закону України 
«Про Державний бюджет на 2016 р.» для забезпечення виконання у 2016р. Комплексної 
державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, 
які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року; 

• Кабінету міністрів України розробити і прийняти на підставі нової редакції Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішнє переміщених осіб» (діє з 13.01.2016р.) 
зміни до своїх підзаконних НПА (постанов) для забезпечення виконання нових положень 
цього закону; 
• Органам державної виконавчої влади і органам місцевого самоврядування - 
розробити і підготувати цільові програми для забезпеченні потреб ВПО на місцевому рівні 
на виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та 
реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 
року, передбачити бюджетні і позабюджетні джерела їх фінансування; забезпечити 
реалізацію прав ВПО на місцевому рівні як членів територіальних громад (участь у місцевих 
ініціативах, залучення депутатів місцевих рад до вирішення проблем ВПО тощо); 
• Провести відкритий моніторинг потреб ВПО в місцевих громадах і на державному 
рівні; 
• Запустити в дію Єдину базу даних ВПО. 
 
ІІ. Щодо якості інформаційної роботи органів влади і місцевого самоврядування з ВПО, 
забезпечення ВПО правом на доступ до інформації про реалізацію та забезпечення їх прав 
на виконання вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної 
інформації», рекомендується: 

 Створення в соціальних мережах Фейсбук і ВКонтакте єдиного централізованого 
ресурсу щодо інформування ВПО про їх громадянські права, поточні та проектні програми, 
нові законодавчі та нові ініціативи. 

 Створення сталої вертикальної системи інформаційних ресурсів для ВПО в соціальних 
медіа: 

 Міністерство соціальної політики; 
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 Обласні Управління праці та соціального захисту населення; 

 Міські Управління праці та соціального захисту населення; 

 Районні Управління праці та соціального захисту населення; 

 В обласних центрах регіонів найвищої концентрації ВПО (Донецька, Луганська, 
Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Київська області та м. Київ) створювати такі 
сторінки на рівні районів міст. 

 Створення сталої системи представленості органів місцевого самоврядування в 
соціальних мережах за вертикаллю: 

 обласна рада; 

 міська рада обласного центру; 

 міські ради міст обласного підпорядкування; 

 районні ради. 

 Органам місцевого самоврядування розміщувати в соціальних медіа інформацію 
щодо захисту прав ВПО, інтеграції в місцеві громади, наводити приклади успішної соціальної 
адаптації переселенців у нових громадах. 

 Налагодити систему моніторингу соціальних мереж збоку представників установ, що 
опікуються справами ВПО (УТСЗН в регіонах, ДМС, ПФ), з метою участі в обговоренні дописів 
користувачів і дискусій в соціальних мережах задля запобігання розповсюдження 
недостовірної інформації та налагодження діалогу з внутрішньо переміщеними особами. 

     Кабінету міністрів України розглянути можливість законодавчо закріпити статус 
безкоштовної «Гарячої лінії» з елементами сучасних IP-технологій (САll-center) та ухвалити  
постановою КМУ «Типове положення про організацію роботи «гарячої лінії». 

 Державній установі «Урядовий контактний центр», як координатору діяльності 
Національної  системи  опрацювання  звернень  до  органів  виконавчої  влади пропонується:  

 Провести організаційні заходи по встановленню єдиних правил діяльності ТГЛ для ЦОВВ 
та місцевих облдержадміністрацій та здійснювати їх регулярний контроль; 

 Організувань роботу ТГЛ по принципу роботи «САll-center» з використання сучасних IP-
технологій;  

 Забезпечувати  аудіо запис  всіх  дзвінків  на  телефонні  «гарячі  лінії»  для  здійснення 
постійного контролю якості обслуговування заявників; 

 Підключити до системи роботу Контактних центрів та ТГЛ органи місцевого 
самоврядування; 

 Провести навчання по підвищенню кваліфікації  операторів  телефонних  «гарячих  
ліній» на  предмет  дотримання  професійних,  зокрема,  етичних  норм  при виконанні ними 
своїх професійних (службових) обов‘язків 

 ЦОВВ та Державним  облдержадміністраціям та ОМС прийняти до уваги зауваження 
та пропозиції, викладені  у моніторинговому   ЗВІТІ  про діяльність  телефонних «Гарячих 
ліній.  

 Для цього пропонуємо розглянути можливість розміщення  на  власних  офіційних  
сайтах   інформації  про  наявну  в  Україні  систему телефонних «гарячих ліній»  із зазначенням 
номерів їх телефонів та режиму їх роботи, а також номер телефону та режим роботи Урядової 
телефонної «гарячої лінії»;  

 Пропонуємо власні телефонні «гарячи лінії» привести у відповідність до вимог 
діяльності «Національної  системи  опрацювання  звернень  до  органів  виконавчої  влади». 
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Організувати роботу телефонної «гарячої лінії» для своїх користувачів інформаційних послуг  
по принципу роботи «САll-center» з використання сучасних IP-технологій (безкоштовно та 
цілодобово).  
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Додаток 1 
МОНІТОРИНГН ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
 
АНАЛІЗ нормативно-правових актів: 
I. Експертами моніторингу було проаналізовано нормативно – правові акти, які регулюють 
права та обов’язки ВПО. Було проаналізовано: 
 
1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

від 20.10.2014 № 1706-VII. 

2. Постанова КМУ № 509 від 1 жовтня 2014 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції». 

3. Постанова КМУ № 505 від 1 жовтня 2014 «Про надання щомісячної адресної допомоги 

особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України і районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг». 

4. Постанова КМУ № 535 від 1 жовтня 2014 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України або району проведення антитерористичної операції». 

5. Постанова КМУ № 213 від 25 червня 2014 «Про забезпечення тимчасового проживання 

сімей, що переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя». 

6. Розпорядження КМУ № 588-р від 11 червня 2014 «Питання соціального забезпечення 

громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення 

антитерористичної операції». 

7. Розпорядження КМУ № 298-p від 01.04.2014 «Про затвердження плану додаткових заходів 

з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки 

Крим та м Севастополя в інші регіони України». 

8. Постанова КМУ № 198 від 20.03.13 «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації 

безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу». 

9. Постанова КМУ № 541 від 16.10.14 «Про порядок припинення підприємницької діяльності 

і незалежної професійної діяльності особами, які переселилися з тимчасово окупованої 

території, щодо їх вирішення». 

10. Постанова КМУ № 637 від 05.11.14 «Про здійснення соціальних виплат особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України і районів проведення 

антитерористичної операції». 
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11. Постанова від 4 березня 2015 р. № 79 Київ «Деякі питання оформлення і видачі довідки 
про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або 
району проведення антитерористичної операції. 
 
12. Постанова КМУ № 1068-р від 16 жовтня 2014 «Про забезпечення часткової оплати 

вартості тимчасового проживання громадян, які переміщаються з тимчасово окупованої 

території і району проведення антитерористичної операції». 

 
Аналіз законодавчих і підзаконних актів, що були прийняті  державою щодо ВПО, показав, 

що переважна більшість стосується порядку реєстрації і організації обліку ВПО, організації 

надання соціальних виплат, і різних видів  допомоги, одним словом, питанням тимчасового 

виживання ВПО на підконтрольній Україні території. Таких ми нарахували 11 Постанов и 

Розпоряджень Кабміну України виданих на протязі 2014-2015 років.  І відсутня жодна 

постанова, яка б стосувалася питань будівництва житла, виділення землі для індивідуального 

житлового будівництва, програми створення робочих місць, допомоги підприємцями які 

втратили бізнес на окупованих територіях та іншим питанням які турбують ВПО. 

Щоб з’ясувати, як орагани державної влади виконують нормативні акти, іініціативною 
групою було підготовано 45 запитів на отримання публічної інформації до центральних 
органів державної влади (Секретаріат Кабінету міністрів України, Міністерство соціальної 
політики, Державна Міграційна служба), обласних державних адміністрацій 6 східних 
областей України, міст –обласних центрів цих областей. 
Питання, які були поставлені в запитах: 
- обсяги здійснення соціальних виплат;  
- розподіл гуманітарної допомоги; 
- підготовка і здійснення державних програм; 
- створення Єдина електронної бази; 
- витребування у ВПО непередбачених законодавством документів при реєстрації місця їх 
тимчасового перебування; 
- щодо виділення земельних ділянок ВПО; 
- бюджетні запити в межах бюджетного процесу для забезпечення потреб ВПО. 
  
 У відповідь на запити отримано 227 відповідей.  З них, 15 від центральних органів 

влади, 19 від от ОДА, 36 від РДА, 33 від виконавчих органів міст і селищ, решта від сільських 

рад.  
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Аналіз 

отриманих відповідей дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Органи державної влади і місцевого самоврядування не приділяють належної уваги 

виконанню ЗУ №1706-III і приклад в цьому подає сам Кабінет Міністрів України.  В Законі 

сказано, що  у разі настання обставин, зазначених у статті 1 цього Закону, які спричинили 

масове (більше 100 тисяч осіб) переміщення громадян України, або у разі продовження дії 

обставин, зазначених у статті 1 цього Закону понад 6 місяців, затверджує комплексні 

державні цільові програми щодо підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених 

осіб із визначенням джерел та обсягів фінансування, контролює їх виконання. Насправді 

ситуація є такою, що досі на початок другого півріччя 2015 року така Програма не прийнята. 

На наше пряме запитання Секретаріат Кабміну переправив наш запит на Мінсоцполітики, 

яке, в свою чергу, в порушення термінів надання відповідей на запити публічної інформації 

визначених ЗУ «Про доступ до публічної інформації» відповіло, що така Програма 

знаходиться ще у стадії розробки і узгодження. Таким чином, можна з впевненістю 

говорити, що уряд України досі немає чіткої стратегії щодо подальшої долі внутрішньо 

переміщених осіб і плану розв’язання проблем переселенців.  

2. Відсутність Єдиної комплексної державної програми інтеграції, соціальної адаптації, 

захисту і реінтеграції ВПО негативним чином впливає на діяльність всіх органів державної 

виконавчої влади, адже всі вони мають діяти відповідно до повноважень наданих їм законом 

і дорученнями Кабінету Міністрів України. За допомогою подання запитів ми спробували 

отримати пояснення від обласних державних адміністрацій щодо записаних в ЗУ № 1706-III 

повноважень стосовно забезпечення ними  «набуття відповідно до законодавства 

внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну 

ділянку із земель державної власності» (п.11, ч.8, ст.11).  

 * - Постанови КМУ № 509, №505 та 535 від 1 жовтня 2014 р., №213 від 25 червня 2014р., 

№198 від 20 березня 2013, № 541 від 16 жовтня 2014р, №79 від 4 березня 2015р., №637 від 

5 листопада 2014, №1068 від 16 жовтня 2014р. 

Розпорядження № 588-р от 11 червня 2014р., № 298-p от 01.04.2014  

6%5%

16%

18%

55%

Загальна кількість відповідей

Кабмін и Министретрсва

ОДА

РДА

Міста

Сільські ради
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В результаті ми побачили, що жодна ОДА не володіє інформацією про виділення 

земельних ділянок ВПО і, що є найбільш неприпустимим, взагалі, не бачать своєї ролі у 

виконанні цієї законодавчої норми. Типова відповідь на наш запит була такою, що 

«..враховуючи, що на сьогодні відсутній готовий продукт інформації, який був отриманий або 

створений в процесі виконання облдержадміністрацією своїх обов’язків, 

облдержадміністрація не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції володіти 

запитуваною Вами інформацією».  

Харківська і Київська ОДА за відсутністю запитуваної в них інформації  спрямували 

наші запити до РДА, які в свою чергу спрямували запити до міських, сільських і селищних рад, 

Донецька ОДА спрямувала до обласного управління земельних ресурсів, а Луганська, взагалі, 

не дала жодної відповіді. Це вочевидь говорить про те, що в системі виконавчої влади немає 

ясного бачення , як далі будуть розвиватися події навколо ВПО і яку роль мають відігравати 

в їх подальшій долі органи влади. Дуже слушно , в цьому контексті, висловився міський 

голова Козина Обухівського району Київської області, який у відповідь про запит про 

виділення землі ВПО під індивідуальне житлове будівництво зазначив, що «Всі громадяни 

України є рівними перед законом, володіють однаковими правами та обов’язками» і  ніяких 

спеціальних процедур відносно цієї категорії громадян українським законодавством не 

передбачено. Цю тезу у тій чи іншій інтерпретації ми зустрічали десятки разів. Про що це 

свідчить? Скоріш за все про недостатньо глибоке розуміння чиновниками проблем людей, 

які в результаті військових дій і окупації втратили житло и всі свої статки і про необхідність 

якомога швидшого прийняття спеціальної державної Програми для їх соціальної адаптації і 

реінтеграції.  

3. Враховуючи численні скарги ВПО щодо порушень територіальних органів 

соціального захисту і міграційної служби України при здійсненні реєстраційних процедур і 

процедур оформлення різних видів соціальної допомоги,  інших органах влади, а саме: 

черги, вимагання непередбачених законодавством довідок і документів, виготовлення і 

подання ксерокопій, нами були направлені запити в Міністерство соціальної політики і 

Державну міграційну службу України. На наш запит, - чому органи державної влади 

ускладнюють вищезгадані процедури і не використовують Єдину базу ВПО, ми отримали 

відповідь від Міністерства соціальної політики що така  Єдина електронна база ще не 

створена і знаходиться в стадії тестування. І це на десятому місяці від дати прийняття 

законодавчого рішення.  

4. Запит до міграційної служби стосувався припинення практики витребування у ВПО 

непередбачених законодавством документів при реєстрації місця їх тимчасового 

перебування. Ми просили надати нам відомчий документ про порядок проведення 

процедури проставлення штампу у довідку ВПО в територіальних органах (паспортних 

столах) служби, передбаченої Постановою Кабміну № 79 від 4 березня 2015 р. На наш запит 

ми отримали формальну відповідь, що така процедура є, але порядок її проведення не 

затверджувався, оскільки така процедура не є адміністративної послугою. Отже, процедура 

є, за всіма ознаками вона відповідає характеристикам адміністративної послуги, але 
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чиновники міграційної служби її такою не вважають. Не випадково,  що в кожному 

територіальному органі цієї служби їх керівники самі вирішували як організовувати роботу 

по прийому ВПО, які документи від них вимагати, і все це відбувалося, нажаль, не у 

відповідності до Закону України «Про адміністративні послуги». 

5. Наступним питанням, яке ми намагалися з’ясувати за допомогою запитів, було 

питання використання коштів, призначених для надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України або району проведення антитерористичної операції. Такі кошти, що у вигляді 

добровільних пожертв надходять  від фізичних та юридичних осіб не рахунки Міністерства 

соціальної політики Міністерство мало б розподіляти за спеціальною процедурою 

спрямовуючи їх тим ВПО, які негайно цього потребують. Були направлені запити по всьому 

ланцюжку від Мінсоцполітики, обласних  державних адміністрацій до органів місцевого 

самоврядування міст Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова, Маріуполя, Сєвєродонецька, 

Києва.  З отриманих відповідей можна зробити висновок, що: 

а) дуже обмежене коло внутрішньо переміщених осіб на містах знають про такий вид 

допомоги і відповідно мало звертаються до органів соціального захисту  за її отриманням (як 

правило, лише декілька десятків людей з десятків тисяч переселенців). Так, за півріччя 2015 

року загальна чисельність ВПО включених до реєстрів на виплату по областях становило: 

 -Дніпропетровська - 81 на суму 111132 грн.(по даним МНС в області налічується 84147 

ВПО); 

- Запорізька – 46 на суму 82900грн. ( по даним МНС в області налічується 63939 ВПО); 

- Київська 0- 147 на суму 264255 грн. 9 по даним МНС в області 41748 ВПО); 

- Харківська – 249 на суму 381672 грн. (по даним МНС в області налічується близька 

42тіс ВПО); 

- Донецька – 72 на суму 118776 грн. (по даним МНС в області налічується близька 110 

тис. ВПО); 

- м. Маріуполь  - 16 на суму 33516 грн. (по даним МНС в місті налічується більше 20 

тис. ВПО); 

- м. Сєвєродонецьк – 34 на суму 54684 грн.(по даним МНС в місті налічується близька 

25 тис. ВПО); 

б) процедура обрахунку таких осіб і підготовка запитів на оплату є дуже громіздкою і 

займає багато часу, що не припустимо, якщо річ йдеться про постраждалих осіб, які 

терміново вимагають допомоги. Картина виглядає наступним чино: органи місцевого 

самоврядування складають реєстри таких переселенців (комісія засідає у найкращому 

випадку два рази на місяць),  передають їх до обласних управлінь соціального захисту. Ті, в 

свою чергу, узагальнюють дані по області, оформлюють подання  і передають до 

Мінсоцзахисту(приблизно раз на місяць). Міністерство розглядає подання від областей; 

с) процедура перерахування грошей до безпосередніх запитувачів її є також не менш 

громіздкою, включає проходження цілої низки інстанцій і грошова допомога даній категорії 

осіб доходить із великими затримками часу. Такі висновки ми робимо виходячи з відповідей, 
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отриманих від органів місцевого самоврядування Сєвєродонецька, Маріуполя, Київської, 

Донецької, Харківської,  Запорізької обласних адміністрацій які вже кілька місяців як 

передали заявки на надання допомоги, але станом на 25. 05.2015 р. гроші до постраждалих 

ВПО доходили або частково, або взагалі поки що не надходили. 

В той же час, як зазначає Мінсоцполітики, на рахунках міністерства налічується більша 

4 млн. грн. та 100 тис. Доларів США які ще підлягають розподілу.  

Отже, загальний висновок, який можна зробити на підставі отриманих відповідей, що 

влада усіх рівнів сьогодні,  сприймає проблеми ВПО як: 

- тягар, який перебирає на себе значні матеріальні і грошові ресурси; 

- як тимчасове явище, яке ускладнює виконання соціальних та інших зобов’язань 

держави, і тому всі просто чекають – коли все само собою закінчиться; 

- як пасинка, на якого варто витрачати лише стільки грошей і зусиль, скільки 

забезпечать його виживання на елементарному рівні, та і то – не завжди. 
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Додаток 2 
СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ВПО ЩОДО ПОІНФОРМОВАНОСТІ ПРО ЇХ ПРАВА ТА 
МОЖЛИВОСТІ 
Всього опитано 8367 чоловік  

Бали виставлялися в такий спосіб - 1 - нічого не було отримано, 5 - була отримана вичерпна 

інформація: 
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Бали виставлялися в такий спосіб - 1 - нічого не було отримано, 5 - була отримана вичерпна 

інформація: 
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Бали виставлялися в такий спосіб - 1 - нічого не було отримано, 5 - була отримана вичерпна 

інформація: 
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Бали виставлялися в такий спосіб - 1 - нічого не було отримано, 5 - була отримана вичерпна 

інформація: 

 

 

 

Бали виставлялися в такий спосіб - 1 - нічого не було отримано, 5 - була отримана вичерпна 

інформація: 
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Бали виставлялися в такий спосіб - 1 - інформація була недоступна, 5 - інформацію отримати 

було легко: 

 

Бали виставлялися в такий спосіб - 1 - інформація була недоступна, 5 - інформацію отримати 

було легко: 

 

Бали виставлялися в такий спосіб - 1 - інформація була недоступна, 5 - інформацію отримати 

було легко: 
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Бали виставлялися в такий спосіб - 1 - інформація була недоступна, 5 - інформацію отримати 

було легко: 
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Щоб з’ясувати куди ВПО можна звернутися за необхідною інформацією та отримати 
допомогу було проведено дослідження роботи телефонних «гарячих ліній»  
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Додаток 3 
МОНІТОРИНГ  ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ТЕЛЕФОННИХ  

«ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ» 
 
Мета моніторингу: підвищення якості роботи телефонних «гарячих ліній», виявлення  
«вузьких» міст в наданні інформаційних  послуг для  ВПО, забезпечення виконання владою 
основних вимог  Законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішнє переміщених 
осіб»  та «Про звернення громадян». 
 
Об’єкти моніторингу: 

- Урядова «Гаряча лінія» при КМУ (ДО «Контактний Центр») 
- 8  «Гарячих ліній» при ЦОВВ 
- 6 «Гарячих ліній» при ОДА и КМДА 
- 5 «Гарячих ліній» при ОМС 

 
Завдання моніторингу: 

 Проаналізувати  нормативну  базу  роботи  телефонних  «гарячих  ліній»  КМУ,  ЦОВВ, 
місцевих держадміністрацій  та ОМС; 

 Перевірити  якість  роботи  найбільш затребуваних телефонних «гарячих ліній»  
КМУ та ЦОВВ, організацію та якість роботи місцевих «Гарячих ліній»  для громад та зокрема 
для звернення ВПО; 

 Вивчити повноту інформування про роботу телефонних «гарячих ліній» КМУ та ЦОВВ на 
сайтах  цих  органів  та  Державної  установи  «Урядовий  контактний  центр»,  а  також  на  
сайтах обласних  державних  адміністрацій та ОМС;  

  Виявлення  проблем,  розробка рекомендацій та пропозицій.    
Період моніторингу: с 01.01.2015 по 01.10.2015 
 
Методи  моніторингу: 
1. Контент-аналіз веб-сайту; 
2. Тестування  роботи  «Гарячих ліній» по наступним критеріям: 

 Інформаційна відкритість; 

 Наявність безкоштовних «гарячих ліній», робота яких забезпечується  

 за допомогою безкоштовного номеру «0800» або з використанням мобільного зв’язку.  

 Якість роботи «гарячих ліній». 
 

Методика проведення моніторингу 
По результату тестування  веб-сайту заповнюється таблиця з результатами тестування  

роботи  телефонних «Гарячих ліній» (ТГЛ) по наступним критеріям: 
1. Інформаційна відкритість –перевірка на наявність  на  власних  сайтах  номерів ТГЛ, 

режим  та графік їх роботи, інформацію про підсумки роботи власних ТГЛ). Максимальна 
оцінка - 10 балів; 

2. Наявність безкоштовних «гарячих ліній», робота яких забезпечується за допомогою 
безкоштовного номеру «0800» або з використанням мобільного зв’язку. Максимально 
оцінка – 5 балів, від  «0» (повна відсутність ознаки) до «5» (повна відповідність критерію). 
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3. Якість роботи «гарячих ліній». Максимальна оцінка – 5 балів. (методом про дзвону 
на власний розсуд експерта згідно тематики звернень).  

Критерії оцінки «Інформаційна відкритість» 

№ Назва критерія Оцінка, балів 

1 Наявність у ЦОВВ, ОДА  та ОМС  власної ТГЛ та її номеру  
(номерів) на сайті 

2 

2 Наявність номеру ТГЛ на стартовій сторінці сайту 2 

3 Наявність банеру та номеру «Урядової гарячої» на сайті 2 

4 Режим роботи (Дні роботи + час роботи) ТГЛ 1+1=2 

5 Наявність  на  сайті  ЦОВВ  інформації  про підсумки  роботи  
телефонної  «гарячої  лінії» ЦОВВ, ОДА та ОМС за поточний та 
минулі роки (звіт, аналіз звернень, статистика тощо) 

2 

 РАЗОМ 10 

За результатами оцінки  встановлюється рейтинг по кожному органу державного 
управління у балах. 

Після цього робиться узагальнення  результатів та  підготовка рекомендацій по 
усуненню недоліків по кожному органу державного управління. 

Аналіз  
законодавчої бази функціонування телефонних «гарячих ліній» КМУ та ЦОВВ 

Діяльність телефонних «гарячих ліній» КМУ та ЦОВВ напряму пов‘язана із реалізації 
права  кожної  людини,  закріпленого  у  ст.  40  Конституції  України,  –  права  на індивідуальні 
чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів влади, які зобов’язані   
розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом «Про 
звернення громадян». 

Але цей Закон є рамковий і не торкається створення та діяльність «Гарячих ліній». 
Тільки у 2009 році (ПКМУ від 12.08.2009 № 898) була створена  цілісна  система  взаємодії  
органів  виконавчої  влади,  а  також державна  установа  «Урядовий  контактний  центр» 
(УКЦ), в рамках якої створено Урядову телефонну «гарячу лінію». 

 ПКМУ №21 від 18.01.2012 розроблено Положення  про Національну систему 
опрацювання звернень  до  органів  виконавчої  влади,  а  також  Типове  положення  про  
республіканський  в Автономній Республіці Крим, обласний, міський у містах Києві та 
Севастополі контактний центр. 

Завданням Національної системи стали:  
1) приймання, реєстрація та попередній розгляд звернень, що надходять за допомогою 
засобів телекомунікації, надсилання їх органам виконавчої влади відповідно до їх  
компетенції 
для розгляду та вирішення по суті порушених у цих зверненнях питань;  
2)  проведення  аналізу  результатів  розгляду  звернень  органами  виконавчої  влади 
відповідно до їх компетенції;  
3) проведення моніторингу та аналізу громадської думки;  
4)  інформування  заявників  щодо  норм  законодавства,  надання  необхідних 
консультаційних послуг і роз‘яснень з пріоритетних питань державної політики. 

Антитерористична  операція  на  Сході  України,  окупація  Кримського  півострова,  а 
також  масова  міграція  населення,  яка  обумовила  виникнення  великої  кількості  проблем 
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практичного характеру у ВПО, не могли не торкнутися питань функціонування системи 
телефонних «гарячих ліній» ЦОВВ та Урядової телефонної «гарячої лінії» (ТГЛ).  

Розпорядженням  КМУ  від  11.06.2014  №  588-р «Питання соціального забезпечення 
громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території  та  районів  
проведення  антитерористичної  операції» було затверджено  План  заходів,  пов‘язаних  із  
соціальним  забезпеченням  громадян  України,  які переміщуються.  Пунктом 12 цього Плану 
Державній службі з надзвичайних ситуацій України, ЦОВВ разом з Урядовим Контактним 
Центром (УКЦ)  було  доручено  забезпечити  роботу  цілодобової  телефонної  «гарячої  
лінії»,  залучивши працівників  заінтересованих  ЦОВВ  для  надання  роз‘яснень  прав  та  
обов‘язків  громадянам України,  які  переміщуються (ВПО).   

Але, нажаль, основна  регламентація  діяльності  роботи  ТГЛ здійснюється  поки  
що  на  рівні  підзаконних  нормативно-правових  актів і не є обов’язкової для  місцевих 
органів влади та органів місцевого самоврядування.   

 
На сьогодні згідно режиму роботи Урядової  телефонної «гарячої лінії» вона 

представляє собою на три спеціалізовані «гарячі лінії»:  
-  з питань інформування громадян України, які переселяються із тимчасово окупованої 
території АР Крим і міста Севастополя та місць проведення антитерористичної операції до 
інших регіонів України; 
-  з  питань  корупційних  діянь  в  центральних  і  місцевих  органах  виконавчої влади, 
державних і комунальних установах;  
-  «Діалог  з  малим  бізнесом»  –  для  оперативного  розгляду  скарг  на  протиправні  дії 
посадових осіб органів виконавчої влади. 
ТГЛ працює цілодобово. 

 
Перелік ТГЛ 

Перелік телефонів «гарячих ліній» (ТГЛ), які розміщені на сайтах  КМУ, ЦОВВ, 
державних обласних адміністрацій та ОМС розміщено в Додатку 2. Для аналізу взято ті ТГЛ, 
які, згідно Закону про ВПО повинні опікуватись переселенцями. Це 9 ТГЛ КМУ та ЦОВВ (ДО 
«Урядовій Контактний центр», 4 Міністерства (економічного розвитку, освіти і науки, 
охорони здоров’я та соцполітики ),  3 Державні служби (зайнятості, міграційна, реєстраційна) 
та Пенсійний фонд України),  5 обласних держадміністрацій (Дніпропетровська, Харківська, 
Запорізька, Донецька, Луганська), 5 ОМС мм. Маріуполь, Харків, Запоріжжя, Сєверодонецьк 
та Дніпропетровськ) та МДА м. Києва.  

 
 Моніторинг сайтів цих державних структур показав наступне: 

По телефонним «гарячим лініям» КМУ та ЦОВВ 
Єдиний орган, якій має спеціалізовану, безкоштовну  та цілодобову ТГЛ - це ДО 

«Урядовій Контактний центр» (Урядова «гаряча лінія» 0800-507-309). На сайті розміщено ВСІ 
ТГЛ ЦОВВ та багато іншої, корисної для ВПО інформації. 

Серед ЦОВВ всі мають власну ТГЛ, але на головній сторінці інформація про її роботу 
розміщено тільки 3 ЦОВВ (в Мін охороні здоров’я, в Державних службах зайнятості, 
міграційній службі та Пенсійного фонду (або 37 %). Безкоштовні телефон  ТГЛ має теж 3 ЦОВВ 
(Міністерство охорони здоров’я,  Державна служба зайнятості та Пенсійний фонд ( або 37%). 
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Не має власної ТГЛ у  Міністерства соціальної політики України, не організовано також 
і електронна версія для можливості  спілкування з цим держорганом, за  виключенням 
графіку прийому громадян керівництвом міністерства. На сайті розміщено дуже багато 
корисної інформації для ВПО, але цей орган ЗАКРИТО для громадян, що суперечить  політиці 
держави по впровадженню принципу «Відкрита влада».   Вся інформація на сайті носить 
лише  методологічний характер. 

Державна реєстраційна служба юридичних осіб та  фізичних осіб-підприємців при 
Мінюсті України має лише один ТГЛ, яка працює по графіку 1 час (з 14-30 по 15-30), який 
встановлено в залі засідань за адресою: м. Київ, вулиця Марини Раскової, 15, кабінет 1103. 
Ніякої адресної  консультацій  та електронної комунікації  з ВПО не  організовано. 

 
По телефонним «гарячим лініям» ОДА 
4 з 5-ти ОДА мають власні ТГЛ. Не має власної ТГЛ та не організовано роботу   

«Контактного центру» тільки Харківська ОДА.   
А у 4-х  ОДА – це просто  ТГЛ, які працюють за графіком  с керівництвом ОДА, згідно ЗУ 

«Про звернення громадян». 
 І тільки   у Дніпропетровській ОДА відкрито  безкоштовну «Гарячу лінію губернатора» 

(це тільки  20%). Крім того там діє єдиний в Україні Обласний Координаційний Центр 
«Допомога Дніпра»,  до якого можна додзвонитися з мобільного телефона. 

Таким чином, в ОДА не створено умов екстреної взаємодії з переселенцями, що 
суперечить вимогам Закону про ВПО. Єдине,  де переселенцям  можна шукати екстрену 
допомогу  – це звертання  до «Урядової служби» та Державної служби з надзвичайних 
ситуацій, де працюють цілодобові ТГЛ. 
 

По телефонним «гарячим лініям» ОМС 
Неможливо обійти увагою також той факт, що сьогодні безкоштовні та цілодобові 

«гарячі лінії» відсутні в ОМС, там де  повинні більш за все піклуватися за життєдіяльністю 
членів громади. 

Моніторинг показав ПОВНУ відсутність ефективних засобів комунікації  з ВПО з боку 
місцевої влади. 

На сайтах мм. Харкова, Запоріжжя та Сєверодонецька  не розміщено банера «Урядової 
Гарячої лінії».  

Інформація про наявність та режим роботи  власних телефонних «гарячих лінії» 
відсутня. 

Є лише можливість надати  електронні звернення, що не є ще популярними серед 
мешканців у зв’язку з їх неефективністю. Є також графіки особистого прийому громадян  за 
графіками, згідно вимог ЗУ «Про звернення громадян». 

На сайтах є телефонні довідники, у т.ч. екстрених телефонів міських служб, службові 
телефони структурних підрозділів ОМС та територіальних підрозділів ЦОВВ, до яких можна 
звертатись тільки у робочий день. 

На сайтах ОМС викладена інформація про роботу різних комунальних підприємств, які  
надають мешканцям різні послуг, в т.ч. і  адміністративні. 

Приємним винятком є діяльність Київської міськради. 
Інформація про наявність та режим роботи власної телефонної «гарячої лінії» відсутня, 

але є графіки проведення особистих прийомів, прямих "гарячих" телефонних ліній 
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керівництвом структурних підрозділів Київської міськради. Організовано роботу КБУ 
«Контактний Центр м. Києва 1551» (електронні звернення та самоконтроль за їх виконанням 
та працює  спецпроект "Прямий ЗВ'ЯЗОК з владою", постав власне запитання представникам 
міської влади за телефоном 1551 Щовівторка з 12:00 до 13:00). 

Це приклад  ефективної комунікації влади з мешканцями міста з використанням 
сучасних  IP-технологій. 
 

Тестування ТГЛ по трьом критеріям якості роботи показав наступне: 
Результати тестування викладено у Додатку 2 

1. Лідером по наданню інформаційних послуг  для ВПО є Державна організація «Урядовий 
Контактний Центр» (20 балів із 20 можливих). Очевидно,  що  для  забезпечення  якості  
обслуговування  та  контролю  за  роботою операторів телефонних «гарячих ліній» (ТГЛ) саме 
практику Урядової телефонної «гарячої лінії» треба максимально поширювати і на інші  ТГЛ. 
2. Серед ЦОВВ  дужі схожі результати мають Міністерство охорони здоров'я та Пенсійних 
фонд України  (по 18 балів із 20 можливих), Державна служба зайнятості (14 балів). Тут діють 
безкоштовні ТГЛ. Оператори  в ручному режимі надають інформацію або інші контакти. 

В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України ТГЛ 044-521-17-14 не 
відповідає. 

Міністерство соціальної політики України не має ТГЛ, а лише графік прийому 
посадових осіб міністерства по службовим телефонам. 

В Міністерстві освіти і науки України ТГЛ «Вступна Кампанія  2015» телефони не 
відповідають (044-481-32-15), а мобільний 096-444-30-86 – знаходиться поза зони 
обслуговування. 

В Державній міграційній службі України знято з обслуговування безкоштовний 
телефон 0800-301-200. 

В Державній реєстраційній службі юридичних та фізичних осіб-підприємців при 
Мінюсті України  є єдиний службовий ТГЛ (044-517-44-48), якій працює 1 час на  у робочий 
день. Це пряма лінія спілкування з посадовцями служби за графіком. 
3. По ОДА лідерами є Дніпропетровська (19 балів із 20 можливих), Донецька та Запорізька 
ОДА (по 14 балів). Луганська ОВЦА має 11 балів. І найнижчий показник має Харківська ОДА 
(5 балів), де відсутня інформація про наявність та режим роботи власної ТГЛ.   Контактного 
Центру в області так і не створено. 
4. По ОМС моніторинг показав ПОВНУ відсутність ефективних засобів комунікації  з ВПО з 
боку місцевої влади. 

На сайтах мм. Харкова, Запоріжжя та Сєверодонецька не розміщено банера 
«Урядової гарячої лінії».  

Інформація про наявність та режим роботи  власних телефонних «гарячих лінії» 
відсутня. 

Є лише можливість надати  електронні звернення, що не є ще популярними серед 
мешканців у зв’язку з їх неефективністю. Є також графіки особистого прийому громадян  за 
графіками, згідно вимог ЗУ «Про звернення громадян». 

На сайтах є телефонні довідники, у т.ч. екстрених телефонів міських служб, службові 
телефони структурних підрозділів ОМС та територіальних підрозділів ЦОВВ, до яких можна 
звертатись тільки у робочий день. 
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На сайтах ОМС викладена інформація про роботу різних комунальних підприємств, які  
надають мешканцям різні послуг, в т.ч. і  адміністративні 

Більш менше  позитивно виглядає ОМС м. Маріуполя, де немає інформації про власну 
ТГЛ, але є «Контактний Центр» для мешканців по актуальним проблемам життєдіяльності. 
Працює цілодобово. Є довідник Екстрених телефонів міських служб, які працюють 
цілодобово.  

Як позитивний приклад слід відмітити роботу Київської міськради,  яка в своїй роботі 
з мешканцями міста використовує сучасні IP-технології.. Незважаючи на що інформацію про 
наявність та режим роботи власної телефонної «гарячої лінії» не знайдено працює   
спецпроект: «"Прямий  ЗВ'ЯЗОК з владою". Постав власне запитання представникам міської 
влади за телефоном 1551 Щовівторка з 12:00 до 13:00». 

Є  Графіки проведення особистих прийомів, прямих "гарячих" телефонних ліній 
керівництвом структурних підрозділів Київської міськради. Організовано роботу КБУ 
«Контактний Центр м. Києва 1551». (електронні звернення та самоконтроль за їх 
виконанням). 
 

ВИСНОВКИ 
1.   Спеціальних  телефонних «Гарячих ліній» для комунікації для ВПО на містах так і не 
створено. 

Безкоштовні телефонні лінії обласних  Контактних Центрів  (КЦ) не можна 
розглядати як  спеціально створені комунікації для потреб ВПО, тому, що згідно Типового 
Положення «Основним завданням контактного центру є забезпечення оперативного 
розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, 
підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, 
органами місцевого самоврядування  за єдиним телефонним номером та через Інтернет» 
на вимоги Закону України «Про звернення громадян». 

Що стосується  доручення про створення цілодобової  телефонної  «гарячої  лінії для  
надання  роз‘яснень  прав  та  обов‘язків  ВПО, згідно вимог Розпорядження КМУ від 11 
червня 2014 р. № 588-р. то воно відносилось  лише до Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України,  Центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) разом (!?) з Урядовим 
Контактним Центром. (див. п.12 Плану заходів....). 

 Тому на рівні  обласних державних адміністрацій Державні установи «Контактний 
Центр» не були анонсовані як телефонні «гарячі лінії» для ВПО і працювали  в звичайному 
режимі роботи по зверненням громадян, згідно вимог ЗУ «Про звернення громадян». 

 Що стосується органів місцевого самоврядування (ОМС),  то вимоги по виконанню п. 
12 Плану  заходів, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО не  є  
обов’язковими для виконання, що і  призвело до повного ігнорування на місцевому рівні 
прав і свобод ВПО на отримання повної, оперативної та достовірної інформації. 
2.  Такі негаразди виникають тому, що діяльності  роботи  діючих телефонних  «гарячих  ліній»  
здійснюється    на  рівні  підзаконних нормативно-правових актів, що полишає не тільки ВПО, 
але і всіх громадян використовувати один із дієвих інструментів  реалізації конституційного  
права  людини на  звернення. 
3. «Урядовий контактний центр», згідно вимог ПКМУ від  12.08.2009  N  898   повинен був 
виконувати координацію діяльності Національної  системи  опрацювання  звернень  до  
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органів  виконавчої  влади, що на практиці  не створено. Система «Контактних центрів»  не 
розвинена та працює безсистемно, практично кожен її суб’єкт діє на всій розсуд.  
4. Телефонні «Гарячи лінії»  не мають єдиних правил організації їх роботи. Має місто різна 
назва «Гарячих ліній», режими та терміни  їх роботи. Деякі ТГЛ працюють цілодобово, деякі 
– одну годину на тиждень.  
5.  Не завжди є публічні повідомлення про результати діяльності, а там де вони є  різняться 
по формі,  дизайну та способу подачі. 
6. Крім того ніхто не  опікається якістю  роботи ТГЛ: ефективністю зворотнього зв’язку, 
повнотою, якістю і своєчасністю отриманої інформації. 
7. Контрольні  звернення  на  телефони  «гарячих  ліній»  показали,  що  у  системі  ТГЛ 
зберігається низький рівень професійних знань операторів, особливо в обласних Контактних 
центрах. 
 

Моніторинг роботи  «ТГЛ»  ЦОВВ показав наступне: 

 Всі ЦОВВ  мають власну ТГЛ, але на головній сторінці інформація про її роботу розміщено 
тільки 3 ЦОВВ (в Мінохороні здоров’я, в Державних службах зайнятості, міграційній службі 
та Пенсійного фонду (або кожен третій). Безкоштовні телефон  ТГЛ має теж 3 ЦОВВ 
(Мінохорони здоров’я,  Державна служба зайнятості та Пенсійний фонд (або кожен третій). 

 Не має власної ТГЛ у  Міністерства соціальної політики України, незважаючи на те, що цей 
державний орган, згідно вимог ЗУ «Про ВПО» є головним, що веде реєстрацію ВПО та 
організацію  їх соціального забезпечення.    

 Державна реєстраційна служба юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців при Мінюсті 
України має лише один ТГЛ, яка працює по графіку тільки 1 час (з 14-30 по 15-30). Ніякої 
адресної  консультацій  та електронної комунікації  з ВПО не  організовано. 

 В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України ТГЛ 044-521-17-14 не відповідає. 

 В Міністерстві освіти і науки України ТГЛ «Вступна Кампанія  2015» телефони не 
відповідають (044-481-32-15), а мобільний 096-444-30-86 – знаходиться поза зони 
обслуговування. 

 В Державній міграційній службі України знято з обслуговування безкоштовний телефон 
0800-301-200. 
 

Моніторинг роботи  ТГЛ ОДА показав наступне: 

В обласних державних адміністраціях є свої власні телефонні «Гарячі лінії», але вони 

створені виключно на вимоги ЗУ «Про звернення громадян» і працюють як «громадські 

приймальні» за графіком для комунікацій з керівниками апарату.  

Обласні Контактні центрі  забезпечені безкоштовними телефонами, які обслуговує 

оператор, який, як правило, не дає роз’яснень щодо потреб ВПО, а надає інформацію про 

наявність службових телефонів  фахівців та установ, які опікуються цим контингентом в 

області. 

 Не має власної ТГЛ та не організовано роботу  «Контактного центру»  Харківська ОДА.   

Виключенням є Дніпропетровська ОДА, де  відкрито безкоштовну «Гарячу лінію 

губернатора» і діє єдиний в Україні Обласний Координаційний Центр «Допомога Дніпра»,  

до якого можна додзвонитися з мобільного телефона. 
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Моніторинг роботи ТГЛ ОМС показав  відсутність ефективних засобів комунікації  з ВПО 
з боку місцевої влади.  Інформація про наявність та режим роботи  власних телефонних 
«гарячих лінії» відсутня. 

Є  графіки особистого прийому громадян, згідно вимог ЗУ «Про звернення громадян», 
працюють  електронні приймальні. На сайтах є різні телефонні довідники, у т.ч. екстрених 
телефонів міських служб,  різних комунальних підприємств, які  надають мешканцям  послуг, 
в т.ч.   адміністративні та платні.  

Як позитивний приклад слід відмітити роботу Київської міськради,  яка в своїй роботі 
з мешканцями міста використовує сучасні IP-технології..  Працює   спецпроект: "Прямий  
ЗВ'ЯЗОК з владою". Є  Графіки проведення особистих прийомів, прямих "гарячих" 
телефонних ліній керівництвом структурних підрозділів Київської міськради. Організовано 
роботу КБУ «Контактний Центр м. Києва 1551» (електронні звернення та самоконтроль за їх 
виконанням). 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
1. Кабінету міністрів України розглянути можливість законодавчо закріпити статус 
безкоштовної «Гарячої лінії» з елементами сучасних IP-технологій (САll-center) та ухвалити  
постановою КМУ «Типове положення про організацію роботи «гарячої лінії». 
2.  Державній установі «Урядовий контактний центр», як координатору діяльності 
Національної  системи  опрацювання  звернень  до  органів  виконавчої  влади 
пропонується:  

 Провести організаційні заходи по встановленню єдиних правил діяльності ТГЛ для 
ЦОВВ та місцевих облдержадміністрацій та здійснювати їх регулярний контроль; 

 Організувань роботу ТГЛ по принципу роботи «САll - center» з використання сучасних 
IP-технологій;  

 Забезпечувати  аудіо запис  всіх  дзвінків  на  телефонні  «гарячі  лінії»  для  здійснення 
постійного контролю якості обслуговування заявників; 

  Підключити до системи роботу Контактних центрів та ТГЛ органи місцевого 
самоврядування; 

 Провести навчання по підвищенню кваліфікації  операторів  телефонних  «гарячих  
ліній» на  предмет  дотримання  професійних,  зокрема,  етичних  норм  при  
виконанні ними своїх професійних (службових) обов‘язків 
3. ЦОВВ та Державним  облдержадміністраціям та ОМС прийняти до уваги зауваження та 
пропозиції, викладені  у моніторинговому   ЗВІТІ  про діяльність  телефонних «Гарячих ліній.  

Для цього пропонуємо розглянути можливість розміщення  на  власних  офіційних  
сайтах   інформації  про  наявну  в  Україні  систему телефонних «гарячих ліній»  із зазначенням 
номерів їх телефонів та режиму їх роботи, а також номер телефону та режим роботи Урядової 
телефонної «гарячої лінії»;  

Пропонуємо власні телефонні «гарячи лінії» привести у відповідність до вимог 
діяльності «Національної  системи  опрацювання  звернень  до  органів  виконавчої  влади». 
Організувати роботу телефонної «гарячої лінії» для своїх користувачів інформаційних послуг  
по принципу роботи «САll-center» з використання сучасних IP-технологій (безкоштовно та 
цілодобово).  
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Додаток 4 
 

МОНІТОРИНГ   ОФІЦІЙНИХ САЙТІВ  
виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування (далі ОМС)     

 
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.    
 
Методи  моніторингу: 

 Контент-аналіз веб-сайту; 

  Тестування  сайтів  по 3-м критеріям  моніторингу: 
– Наявність та Доступність інформації для ВПО. 
– Ефективність роботи інструментів зворотного зв’язку з переселенцями та громадськими 
організаціями. 
– Повнота відображення інформації. 

 Аналіз інформаційних матеріалів, розміщених на сайті. 
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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. 

 
 
№ п/п 

 
 
Міста 

Індикатори оцінки, в %  
 

Загальна 
оцінка, 

% 

Наявність 
та 

Доступність 
інформації 

Інструменти 
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 
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Тестування  сайтів  по 3-м критеріям  моніторингу показало наступне: 

1. Виконавчі  органи міської ради 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 адміністративні 
послуги». 
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  
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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 адміністративні послуги». 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 

Міські 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 інформація  про  різні обставини  

перебування ВПО, контактна інформація та консультативна допомога з використанням   
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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 адміністративні послуги»).  

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. 

 
 

№ п/п 

 
Міські та обласні 

державні 
адміністрації 

 
 

Індикатори оцінки, в %  
 

Загальна 
оцінка, 

% 

Наявність 
та 

Доступність 
інформації 

Інструменти 
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 
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Тестування  сайтів  по 3-м критеріям  моніторингу ОДА показало 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 р.  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.  
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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 адміністративні 
послуги». 
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. 
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№ 
п/п 

 
Виконавчі органи  
державної влади 

Індикатори оцінки, в %  
 

Загальна 
оцінка, % 

Наявність та 
Доступність 
інформації 

Інструменти 
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 
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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. 
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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 адміністративні послуги». 
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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 зворотного 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 

Після завершення першого етапу результати моніторингу були направленні всім 

об’єктам моніторингу з метою ознайомлення та прийняття необхідних заходів та дій для 

підвищення якості та доступності до інформаційних та публічних послуг ВПО і забезпечення 

виконання основних вимог Законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішнє 

переміщених осіб.  

  У жовтні 2015 року була проведена перевірка зауважень по моніторингу сайтів  
виконавчих органів  державної влади, ОМС  та  державних облдержадміністрацій. 
 

ВИСНОВКИ 
 

Органи центральної виконавчої влади (ЦОВВ) 
Законом про ВПО не надано чітких повноважень вищенаведеним ЦОВВ  по здійсненню 

заходів по захисту прав і свобод переселенців. Тому  органи державної влади виконують 
вимоги цього  Закону лише в межах своїх повноважень і надають своїм територіальних 
підрозділам методологічну підтримку. Ця підтримки була зроблена за рахунок  міжнародної 
технічної допомоги ще у 2014 році і з цього часу не  оновлювалась. На сайтах, як і раніше 
знаходиться застаріла інформація про різні контакти. 

Що стосується  сайту «Інформаційний ресурс для громадян» http://www.vpo.gov.ua/ , 
який розміщено на сайті Мінсоцполітики та прорекламувано по всій Україні – то він вже 
давно не адмініструється. Там розміщена застаріла інформація про контакти та не працює 
карта пошуку житла. Ніяких інструментів зворотного зв’язку з переселенцям по всім своїм 
регіональним підрозділам ЦОВВ не організовано. 

Жодного зауваження до порядку подання достовірної інформацій  ЦОВВ не виконано. 
Жодної рекомендації по результатам громадського моніторингу якості розміщення 

інформації для ВПО не прийнято до уваги. 
Керівництво Міністерства соціальної політики   до теперішнього часу так не розроблено 

адміністративну послугу  (АП) на отримання довідки  «про взяття на облік ВПО..» що  є 
порушення вимог Закону «Про адміністративні послуги», тому що  АП – це «результат 
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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». Наявність такої адміністративної послуги  звільнило  би переселенців 
від принизливої та довготривалої   взаємодії з представниками соціальних служб та 
пенсійного фонду, дала б можливість отримати цю послугу в сучасних «прозорих офісах» у т. 
ч. і в суботу, а також використовувати створені в офісах  інтернет-ресурси.  

 
Експертна думка:   Така позиція ЦОВВ дискредитує  роботу  державних органів 

влади в очах мешканців України та підконтрольних регіональних структурних 
підрозділів виконавчої влад на містах. 
 

Державні місцеві  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… . 

Експерт вважає, що обласні  державні адміністрації повинні були створювати на своїх  
сайтах спеціальні сторінки для ВПО і надавати їм не тільки посилання на сайти ЦОВВ, а і 
розміщувати на власних ресурсах повну, достовірну та своєчасну інформацію, 
організовувати ефективна комунікація з ВПО та можливість отримання адресної професійної 
консультації. Ці вимоги є обов’язковими  в діяльності місцевої влади, яка створена і діє за 
принципом «Відкрита влада» не тільки для забезпечення прав  ВПО, але і всіх мешканців 
регіону. 

Жодного зауваження по покращення роботи по виконанню вимог ст. ст. 4, 5, 7, 9,11, 
12, 17 Закону про ВПО не прийнято: 

 Не створено спец. сторінок в Харківській, Запорізькій, Донецькій ОДА та Луганській ОВЦА.  

 Інформація на сайтах не систематизована, оновлюється не регулярно. 

 Практично не має інформації про проживання та харчування ВПО, набуття право на освіту 
дітей, земельну ділянку,  отримання гуманітарної допомоги та влаштування людей похилого 
вику….. 

 Не впроваджуються зручні для ВПО  інструменти комунікації з функціональними 
фахівцями за допомогою   сучасних інтернет-продуктів  (ел. пошта та мобільний зв’язок).   

Приємним виключенням є  діяльність Дніпропетровської ОДА, де  створено спец. 
сторінку та діє єдиний в Україні Обласний Координаційний Центр «Допомога Дніпра», 
створений  04.06.2014 розпорядженням Дніпропетровської ОДА. Для ВПО на вибір надано 
не тільки міські, але і мобільні телефони. Крім того при Контактному Центрі ОДА    діє 
безкоштовна  «Гаряча лінія» голови ОДА  0-800-505-600 та інтернет-звернення до влади. 

З боку керівництва Донецької ОДА виправлено стара та недостовірна інформація. У 
Громадській прийомній за графіком  для мешканців області відкрито «Гарячу лінію» з 9.00 
до 11.00 за номером: (06264) 5-94-91.При Контактному Центрі працює безкоштовний 
телефон 0-800-507-506.  Але сайт Донецької ОДА так і не змінено на Донецьку ОВЦА. 
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В Харківській ОДА -  є  інформація для ВПО з посиланням тільки на інші сайти  та «Гарячі 
лінії» ЦОВВ та службові телефони структурних підрозділів ХОДА.  Власних безкоштовних 
«Гарячих ліній» немає. Контактного Центру не створено. 

В Запорізькій ОДА спец. розділу  для ВПО так і не розроблено. Для можливої 
комунікації з ВПО є телефон безкоштовної «Гарячої лінії» Запорізького Контактного Центру:  
0-800-503-508. 

В Луганській ОВЦА сайт працює тільки в тестовому режимі. Перевіркою встановлено, 
що  Розділ «Гаряча лінія» зараз не активний, тому експерт вважає, що і не працюють  «Гарячі 
лінії голови облдержадміністрації:   050 878-23-74;     097 340-99-70, яка була раніше у цьому 
розділі та немає графіка роботи Луганського обласного контактного центру. 

На сайті   є єдина інформація про відкриття «гарячої лінії» 050 169-12-94 голови 
Луганської обласної державної адміністрації. «Дзвінки згідно з тарифами оператора. Працює 
«гаряча лінія» в робочі дні з 08:00 до 17:00».  

Нажаль це єдина інформація, якою можуть користуватись мешканці області та ВПО на 
підконтрольної Україні території 

Не ясно, чому на сайті не знайдено інформація про роботу Луганського обласного 
контактного центру, який є в переліку Контактних центрів України, як дієвий з безкоштовним 
телефоном (0800-50-20-79). 
 

Експертна думка:   Обласними  державним адміністраціями проводиться  значна 
роботу, але вона не направлена на   забезпечення прав переселенців на отримання 
оперативної,  достовірної та своєчасної інформації, що суперечить вимогам ЗУ про 
ВПО.  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». 
 

Органи місцевого самоврядування (ОМС) 
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 
згідно вимог Закону України 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. Після отримання 
реєстрації ВПО є повноцінним членом  місцевої громади і мають право на отримання повної 
і достовірної інформацію про свої права.   

На жаль на сайтах  міст так і  не було знайдено відображення виконання в повному 
обсязі вище перелічених вимог  цих Законів. 

Жодних зауважень та  пропозицій по усуненню недоліків роботи з ВПО в мм. Харків, 
Запоріжжя, Дніпропетровськ та Сєверодонецьк  не прийнято. 

Не створено ефективних засобів комунікації не тільки з ВПО, а із громадянами цих міст. 
Немає офіційно призначених для мешканців міст «Гарячих ліній», у т.ч. і безкоштовних. Є 
лише можливість надати  електронні звернення, що не є ще популярними серед мешканців 
у зв’язку з їх неефективністю. Є також графіки особистого прийому громадян за графіками, 
згідно вимог ЗУ «Про звернення громадян». На сайтах є телефонні довідники та службові 
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телефони структурних підрозділів ОМС та територіальних підрозділів ЦОВВ, до яких можна 
звертатись тільки у робочий день за консультаціями.  

 
Приємним виключенням з цих зауважень є діяльність Маріупольської міської ради. 
Не зважаючи на досить обмежені, згідно вимог п.9 ст.11 ЗУ про ВПО,  обов’язки органи 

місцевого самоврядування в частині забезпечення прав і свобод ВПО виконкомом 
Маріупольської міської ради зроблена велика робота по інформаційній підтримки ВПО: 
створено спец. 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. Є Довідник Екстрених телефонів міських служб, які працюють 
цілодобово.  В місті діє та працює цілодобово «Контактний Центр» для мешканців по 
актуальним проблемам життєдіяльності . Працює інтернет-приймальня. 

Експертна думка:   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. 

Незважаючи на те, що на 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. 
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Додаток 5 
МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  

 
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 
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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 

 
 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: 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
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 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. 
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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. 
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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%. 
 

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.  
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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 соціального захисту 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: 
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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: 

 
 



56 
 

 
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. 

 

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 
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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. 
 
Повторний термін проведення моніторингу соціальних мереж: 1 серпня 2015 р. – 30 
листопада 2015 р. 
 
Об’єкт дослідження: 
Тематичні спільноти у соціальних мережах «Фейсбук», «ВКонтакт» 
 
Предмет дослідження: 
- конкретні приклади порушення базових громадянських прав ВПО; 
- наявність програм, ініціатив на рівні органів місцевого самоврядування, спрямованих 

на інтеграцію ВПО у місцеві громади та соціалізацію переселенців у новому 
середовищі; 

- участь ВПО в житті громад; 
- сприяння збоку органів місцевого самоврядування у вирішенні соціально-

економічних проблем ВПО; 
- відображення у соціальних мережах нових ініціатив уряду України щодо: 
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o виплати пенсій та інших соціальних допомог через установи державного 
комерційного «Ощадбанку» (постанова КМУ № 615 від 12.08.2015 р., 
фактичний термін вступу в дію – з 28 вересня 2015 р.); 

o декларування нескоєння злочинів (постанова КМУ № 636 від 26.08.2015 р., 
вступила в дію 09.09.2015). 

 
Методологія проведення моніторингу 
 
Дослідження тематичних спільнот у соціальних мережах, розподілених на наступні групи: 
 

Правозахисні групи з питань 
дотримання прав ВПО 

Органи місцевого 
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Донецкие Киевские 
(<12 тис.) 

Громадська організація 
"Комітет у справах 
вимушених 
переселенців" (2400) 

Харьковский 
Городской Совет 

Донбасс-это Мы! 
(~4300) 

Правозахисна Рада 
України (370) 

Київська міська 
державна 
адміністрація 

Переселенцы Донбасса 
(~3000) 

Луганська Правозахисна 
Група (95 лайків) 

Нікопольська міська 
рада 

 

 
 

Конкретні приклади порушення базових громадянських прав ВПО 
 
Спільноти: правозахисні групи та спільноти що поєднують ВПО 
Фіксація:  
- посилання на допис; 
- скріншот допису або коментаря; 
- при підбитті підсумків моніторингу повернення до допису/коментаря з метою 

з’ясування, чи була розв’язана проблема. 
Критерії оцінювання: 
- наявність і кількість тематичних дописів у кожній спільноті; 
- зворотній зв’язок від адміністрації групи/сторінки; 
- коментарі профільного фахівця; 
- коментарі представників органів державної влади; 
- загальна активність в коментарях з 5-бальною шкалою (5 коментарів – 1 бал). 

Що допоможе встановити моніторинг: 
- рівень активності ВПО щодо відстоювання громадянських прав; 
- чи можливо поновити громадянські права ВПО; 
- рівень довіри ВПО органам влади; 
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- чи бере влада участь у стигматизації ВПО через порушення базових громадянських 
прав, і яким чином. 

 
Наявність програм, ініціатив на рівні органів місцевого самоврядування, 

спрямованих на інтеграцію ВПО у місцеві громади та соціалізацію 
переселенців у новому середовищі. Участь ВПО в житті громад. Сприяння 

збоку органів місцевого самоврядування у вирішенні 
соціально-економічних проблем ВПО 

 
Спільноти: групи органів місцевого самоврядування (сторінки міських рад) 
Фіксація:  
- посилання на допис. 

Критерії оцінювання: 
- наявність і кількість тематичних дописів у кожній спільноті; 
- зворотній зв’язок від адміністрації групи/сторінки; 
- коментарі представників органів місцевого самоврядування; 
- коментарі від ВПО; 
- загальна активність в коментарях з 5-бальною шкалою (5 коментарів – 1 бал). 

Що допоможе встановити моніторинг: 
- наявність відповідних регіональних програм; 
- ступінь зацікавленості органів місцевого самоврядування у залученні ВПО в життя 

громад і інтеграції в самі громади; 
- ставлення органів місцевого самоврядування до ВПО. 

 
Обговорення постанов КМУ №№ 615, 636 

Спільноти: групи, що поєднують ВПО, правозахисні спільноти 
Фіксація: посилання на допис 
Критерії оцінювання: 
- регулярність проблемних дописів; 
- повнота та достовірність викладеної інформації; 
- посилання на інші джерела; 
- активність у коментарях за 5-бальною шкалою (5 коментарів = 1 бал); 
- участь у дискусіях представників профільних установ; 
- допис/коментар про розв’язання проблеми. 

Що допоможе встановити моніторинг: 
- рівень виконання урядових ініціатив на місцях (зокрема, яким чином ВПО мають 

доводити непричетність до скоєння злочинів, оцінка механізму роботи органів 
соцзахисту, установ «Ощадбанку»); 

- вплив нових правил на стигматизацію ВПО; 
- факти порушення громадянських прав ВПО; 
- КМУ стверджує, що постанова №636, що частково змінює правила отримання довідки 

ВПО, сприятиме спрощенню процедури поновлення соціальних виплат і знімає певні 
обмеження щодо наявного майна. А що буде на практиці? 
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За підсумками моніторингу планується створення аналітичного звіту з детальним аналізом 
кожної позиції, окремими та загальними підсумками і рекомендаціями. 
 

Загальні результати аналізу цільових груп у соціальній мережі Фейсбук 
 
1. Правозахисні групи з питань дотримання прав ВПО: 
1.1.1. Було досліджено 4 спільноти з загальним охватом аудиторії більше 10 тис. осіб. 
1.1.2. Виявлена кількість тематичних дописів: 13. Низький рівень звернень до 
правозахисників зумовлений не відсутністю проблем, а відсутністю інформації щодо 
наявності в соціальних мережах правових ініціатив з захисту прав ВПО. 
1.1.3. Провідні теми, відображені в дописах і коментарях: 

 Механіка розподілу гуманітарної допомоги від благодійних організацій, міжнародних 
установ (мал. 1); 

 Розповсюдження інформації, що стигматизує ВПО, в медіа (мал.2); 

 Переселенці та вибори (29%) від усіх дописів; 

 Примусове оформлення виплат пенсій в установах «Ощадбанку»  
 
Аналіз коментарів свідчить, що внутрішньо переміщені особи зневірені, не довіряють 
державі та її установам. Приклади коментарів: 
 
2. Щодо переводу пенсій в установи «Ощадбанку» (постанова КМУ № 615 від 12.08.2015 
р., фактичний термін вступу в дію – з 28 вересня 2015 р.): 
 
А: Не могу сказать, что это хорошая новость.. И мотивации КМУ по-детски смешны)).. 
Да к тому же и врядли законны (... А монопольный комитет дремет.. Берёза! 
Просыпайся! Хрен на них, на выборы!))) 
Б: мені вже в УПФУ Мелітополя при продовженні шестимісячного строку сказали тільки 
ощад, або взагалі нікуди 
В: Просто издевательски относятся. Ощадбанку Порошенко оказывает услугу - 
руководитель Ощадбанка - его однопартиец и не только. В последней передаче Шустера 
об этом подробно говорили. 
 
3. Отримання одноразової державної допомоги згідно з Постановою КМУ №535 для 
пільгових категорій громадян: 
 
А: Моя семья уже получила эту помощь. 15 октября. Хотя заявление писали где-то в мае. 
Б: Я ещё в конце июля написала заявление на эту помощь. Только 2 недели назад ко мне 
приезжали писать акт потребовал и вот уже 2 недели жду пока позвонят и скажут 
везти все документы. Я чувствую, что ещё 4 месяца буду ждать звонка и потом ещё год 
помощи... 
В: В октябре получили по 535 как многодетные.. Оболонский район Киев. Заявление писала 
в июле 2015 года. 
Г: Одиноким матерям не дают . Так мне сегодня, сказали в совбезе. 
Д: мне сегодня с боем выдали перечень документов в собезе на эту помощь,вам не 
положено, только льготным категориям. 
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Малюнок 1. Розподіл гуманітарної допомоги: 
 

 
 
 

Малюнок 2. Розповсюдження в медіа інформації, що стигматизує ВПО: 
 

 
 
 

Участь у місцевих виборах-2015: 
 
Президент України Петро Порошенко в публічних виступах наголошував, що переселенці 
мають брати участь. Насправді ситуація виглядає наступним чином: 
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А: В Мелітополі звернувся до реєстру виборців - відмова, подав до мелітопольського 
міськрайонного суду - відмова -виявилось потрібно подавати до запорізького окружного 
адмінсуду - у Запоріжжі відмова - пропустив строк подачі скарги по виборчому закону, 
подав до дніпропетровського апеляційного адмінсуду на ухвалу запорізького суду- відмова, 
та ще й приписали сплатити судовий збір 1218 грн, хоча справи про уточнення списку 
виборців не підпадають под оплату. хто скаже, що далі робити? грошей на адвоката 
немає 
Б: О каких выборах говорить, если всем у Кого прописка Донецкой Луганской областей и АР 
Крым в банке не открывают счет и не принемают на работу,если нет справки 
временного переселенца( независимо от того как давно вы от туда уехали,хоть 10 лет 
назад), а при регистрации карты, номер пишут на руке(скоро на лбу штамп будут 
ставить) 
В: "Мы не имеем права лишить права избирать местную власть на Донбассе тех 
украинцев, которые в результате российской агрессии стали беженцами" - Порошенко. 
Хочется заметить: "Одно дело - говорить, а делать кто будет? Времени на внесение 
изменений в Конституцию и законы о выборах были и у президента, и у Правительства, 
и у ВР - однако никто из них этого не сделал! Значит, для президента, Кабмина с Яценюком 
и ВР ВПЛ как граждане не существуют. Возникает логичный вопрос: А НАХРЕНА НАМ 
ТАКАЯ ВЛАСТЬ?" 

 
Спільноти, що поєднують ВПО: 

Було досліджено 3 спільноти з загальним охватом аудиторії більше 20 тис. осіб. 
Виявлена кількість тематичних дописів: 27. 
Провідні теми, відображені в дописах і коментарях: 

 Примусове оформлення виплат пенсій в установах «Ощадбанку» (20%); 

 Подовження дії довідки ВПО, питання виплати допомоги на оренду житла (50%); 

 Захист громадянських прав (5%); 

 Отримання банківських вкладів (5%). 
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1. Щодо переводу пенсій в установи «Ощадбанку» (постанова КМУ № 615 від 
12.08.2015 р., фактичний термін вступу в дію – з 28 вересня 2015 р.): 

А: Информация 3-хнедельной давности. Те из переселенцев, кто оформляют пенсию 
впервые, однозначно на Ощад. В пенсионном сотрудник Ощада вас тут же и окучивает. 
Тем, кто продлевает справку и приносит ее в ПФУ, пока рекомендуют настоятельно. Но! 
Сотрудники ПФУ сказали, что почти каждый день "новые новости" и что будет завтра, 
они не знают. 
Б: всех обязали переселенческие в ощадбанке получать.. так что никого не волнует, что 
написано в конституции... право на голосование тоже в конституции прописано((( 
В: ждали -ждали...пошли узнавать по месту - послали на почту... (за сентябрь получили 
на приват ) теперь -все!! либо на почту либо на ощад. ...(( дали выбор..(( 
 

2. Щодо оформлення/переоформлення довідок ВПО, згідно з Постановою КМУ 
№509 від 14.10.2014 р.: 

А: Продлевала сегодня справку переселенца. 6 месяцев назад родила дочь. Оказалось, 
необходимо было ее внести в мою справку переселенца и я бы получала не нее выплаты. 
Но в собесе мне никто об этом не сказал ни когда я на 8м месяце берем-ти оформлялась 
как переселенец, ни когда после родов оформляла у них документы на детские. 
Соотв-но, деньги за 6 мес потеряны. 
Б: Решила я поставить все-таки отметку миграционной службы на оту филькину 
грамоту, справку переселенца. Получателем соцпомощи я не являюсь, поэтому это было 
исключительно по совету тревожных родственников, мол мало ли... Пришла в 
миграционную службу, а там говорят - не, мы вам штамп не поставим, поскольку справка 
у вас в январе выдано, и не продлена. Идите в собес, продляйте справку. Хорошо, блеать, 
если вам недостаточно факта наличия живого человека... схожу. Иду в собес, где получала 
справку. А мне там говорят - не, сначала должен быть штамп миграционной службы... 
фак. Что первично? Иду к начальнику богадельни, тобто собеса - а там мне объясняют, 
не - мы не знаем, что первично. Мы направили запрос в Минсоц и ждем ответа. Говорю 
ок, не можете продлить - оформляйте новую. Сегодняшним числом. Зафиксируйте факт 
моего пребывания. Не. Мы не можем. Это сюр какой-то. Налоги с моей зарплаты брать 
это государство не гнушается, ну а больше, по ходу оно  
 
недееспособно... Минсоц, Розенко - что за перманентная фигня у вас с этими 
переселенческими справками??? Вот какого беса, я работая полтора года в киевском 
офисе обязана решать ваши ребусы и доказывать свой факт существования и 
пребывания в данной точке пространства??? 
В: Уважаемые земляки-переселенцы! 
Нужен совет!!! 
Двое пенсионеров обоим по 70 лет, потеряли собственное жилье, которое строили 
годами. 
Находиться в буферной зоне АТО это Станица -Луганская. 
(Фото прилагается. 
Есть акты о разрушении и невостановлении дома) 
Полтора года прожили в Белой Церкви,Киевская обл., снимают однушку. 
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Пенсионеры пошли продлевать адресную помощь в Совбез и справку переселенца в 
миграционную службу. 
И им отказали в дальнейших выплатах!!! 
Мотивируюя тем, что Станица-Луганская-это Украина. 
Езжайте, типа домой. 
Но, куда? дома то нет. 
 
 

Сторінки в соціальній мережі Фейсбук органів місцевого самоврядування: 
Було досліджено 4 спільноти: сторінки КМДА (1), обласного центру (1), міста обласного 
значення (2). 
Виявлено 3 дописи, в яких ВПО згадуються опосередковано. Наприклад: 

 Агентство ООН по делам беженцев проведет в Харькове форум (Харків); 

 За підтримки Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА 
агенція ООН у справах біженців надає гранти на волонтерські проекти. (КМДА); 

 Під час цього візиту в Україну канадські доброчинці зустрічалися з переселенцями із 
зони АТО, вдовами та інвалідами у Дніпропетровській області. (Нікополь). 

 
1. Активність користувачів спільнот у Фейсбуку у питаннях, пов’язаних із 

висвітленням проблеми захисту прав ВПО 

Порівняно з першою хвилею моніторингу, дописів у спільнотах з проблематики саме ВПО 
стало набагато менше. Це пояснюється, з одного боку, певною умовною «стабілізацією» 
ситуації. Вона виражається в тому, що вже склалися певні «правила гри» в житті внутрішньо 
переміщених осіб: 
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З іншого боку, зниження активності у соціальних мережах свідчить про те, що переселенці 
втомилися говорити про свої проблеми та вважають за краще самотужки розв’язувати свої 
проблеми. В кожній спільноті вже сформовано ядро активних користувачів (не більше 5-7%), 
які дописують з певної проблематики. Решта «мовчки» спостерігає та реагує досить кволо.  
 
Середній бал активності користувачів щодо коментарів тематичних дописів у досліджених 
спільнотах (5 коментарів = 1 бал): 
 

 
 
Жваві дискусії, з великою кількістю коментарів і відповідей, викликають лише окремі дописи, 
присвячені найбільш болючим і нагальним питанням. 
 
Зафіксовані «нульові» результати за наступними критеріями: 
 
- зворотній зв’язок від адміністрації групи/сторінки; 
- коментарі профільного фахівця; 
- коментарі представників органів державної влади або органів місцевого 

самоврядування. 
 
 

2. Відображення у соціальних мережах дописів щодо постанов КМУ 
 
В період проведення моніторингу найбільш актуальними були наступні постанови КМУ: 

 виплати пенсій та інших соціальних допомог через установи державного 
комерційного «Ощадбанку» (постанова КМУ № 615 від 12.08.2015 р., фактичний 
термін вступу в дію – з 28 вересня 2015 р.); 

 декларування нескоєння злочинів (постанова КМУ № 636 від 26.08.2015 р., вступила 
в дію 09.09.2015). 

 
Очікувалося, що буде велика кількість дописів і коментарів стосовно запровадження 
Постанови №615 від 12.08.15. Дійсно, приблизно 20% від загальної кількості дописів були 
присвячені саме даній проблематиці. ВПО обурились новою ініціативою Кабінету міністрів, 
тим більше, що впровадження постанови носить вибірковий характер і трактується в 
кожному регіоні по-різному. 
 
Наприклад, як свідчать коментарі, навіть не у всіх районах Києва ВПО змусили переоформити 
виплату пенсій в установах «Ощадбанку». Аналогічна ситуація в областях: в межах одного 
регіону в одному місті переселенці отримують пенсію на старих умовах (в обраному банку), 
в інших містах ВПО змушували переводити виплату пенсії в установи «Ощадбанку». 

Донецкие 
киевские

• 2,17

Донбасс - это мы!

• 1,83

Переселенцы 
Донбасса

• 1,75
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Втім, слід зазначити, що фактично не було виявлено критичних дописів щодо 
переоформлення так званих «переселенських виплат» в установи «Ощадбанку». Навпаки, у 
коментарях ВПО констатували певне спрощення алгоритму отримання допомоги. Нарікання 
викликали технічні фактори: непрацюючий ксерокс у відділеннях або його відсутність, 
повільна робота спеціалістів, зношеність технічного обладнання, через що доводилося 
чекати поновлення роботи програмного забезпечення, тощо. 
 
Але не можна обійти увагою факто, що через рік після впровадження Постанови КМУ №509 
«Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 01.10.2014 зі внесенням змін згідно з 
Постановою №79 від 04.03.2015 щодо реєстрації ВПО в органах Державної міграційної 
служби не впроваджено єдиного алгоритму застосування норм постанов в усіх регіонах 
України, а саме: 
 

 перереєстрація у випадку спливу дії попередньої довідки; 

 комплект документів, що надається до органів ДМС; 

 нарахування державної соціальної допомоги. 
 
Пільгові категорії ВПО не ознайомлені зі своїм правом на отримання державної допомоги 
згідно з Постановою 535. 
 
Втім не зафіксовано жодного випадку вимагання у переселенців декларування нескоєння 
злочинів. Це може пов’язано з відсутністю у наявній формі оформлення і видачі довідки про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в органах УТСЗН графи щодо декларування 
нескоєння злочинів. 
 

3. ВПО і місцеві громади 
 
Досліджуваний період припав на проведення в Україні місцевих виборів міських голів і 
органів місцевого самоврядування. Внутрішньо переміщені особи були позбавлені 
можливості брати участь у виборах усупереч ст. 70 Конституції України, згідно з якою у 
місцевих виборах не беруть участь особи, визнані недієздатними у судовому порядку. 
 
Ухвалюючи рішення щодо неучасті ВПО у місцевих виборах, Центральна виборча комісія 
спиралася на Закон України «Про місцеві вибори», де діє норма про так звану «виборчу 
адресу», яка зазначається відміткою в паспорті (реєстрація постійного місця проживання). На 
цій підставі ВПО було відмовлено в участі в виборах. За фактом, на сьогодні 1,5 млн осіб (3%) 
виборців в Україні не належать до жодної громади.  
 
Це дає підставу органам місцевого самоврядування не помічати ВПО та не сприймати їх як 
нових членів місцевих громад, що призводить до поглиблення стигматизації. 
 
Слід зазначити низьку представленість органів місцевого самоврядування в соціальній 
мережі Фейсбук. Так, серед цільових регіонів тільки Харківська міська рада має власну 
сторінку. 
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Не відображені в Фейсбуку органи місцевого самоврядування на Донеччині та Луганщині, де 
склалася надзвичайно складна ситуація через кількість внутрішньо переміщених осіб, що 
приєдналися до місцевих громад. 
 
Так, відсутність інформації щодо ВПО не дозволила виконати завдання моніторингу в частині 
дослідження сторінок органів місцевого самоврядування, а саме: 
 
- наявність відповідних регіональних програм; 
- ступінь зацікавленості органів місцевого самоврядування у залученні ВПО в життя 

громад і інтеграції в самі громади; 
- ставлення органів місцевого самоврядування до ВПО. 

 
Наявні повідомлення носили опосередкований характер і містили інформацію про третіх 
осіб, які реалізували певну допомогу переселенцям в тому чи іншому місті. 
 
 
 

ВИСНОВКИ 
 
1. В Україні подовжується системне порушення прав через відсутність єдиного державного 
механізму (міністерства) з питань, пов’язаних з соціальною адаптацією внутрішньо 
переміщених осіб. 
2. За рік роботи Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» та Постанови КМУ № №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 01.10.2014 зі 
змінами не вироблені єдині загальнодержавні стандарти впровадження законодавчих норм, 
що призводить до додаткової соціальної напруженості в регіонах, куди переміщуються 
переселенці. 
3. Активність користувачів в соціальних мережах знижується не через відсутність проблем 
або зняття з порядку денного ключових питань (соціальна адаптація, інтеграція в місцеві 
громади, дотримання прав ВПО), а зневіру, втому від виживання та смиренність з існуючим 
станом речей. 
4. На тлі зниження активності в соцмережах в цілому, визначився кістяк громадських 
організацій, ініціатив, об’єднань, які націлені на відстоювання прав внутрішньо переміщених 
осіб. Ці організації переважно просувають свою діяльність через Фейсбук, тому мають 
звужену цільову аудиторію, визначену приналежністю до певної соціальної мережі. В Україні 
ВКонтакте має більшу кількість користувачів, ніж Фейсбук, утім серед 4 правозахисних груп у 
цій соціальній мережі представлена лише одна (Правозахисна Рада України).  

 
5. Найбільша група переселенців з Донбасу (українська) налічує лише 4 тис. учасників. За 
кількістю такі спільноти значно поступаються російським ресурсам, які мають єдиний 
адміністративний центр, та охоплюють більшість регіонів Росії. Це створює ілюзію приязного 
прийому біженців у Росії. Жорстке адміністрування не дозволяє публікацію критичних 
дописів. 
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6. Відсутня стала система представленості органів місцевого самоврядування в соціальних 
мережах за вертикаллю: 

 обласна рада; 

 міська рада обласного центру; 

 міські ради міст обласного підпорядкування; 

 районні ради. 

Непредставленість суттєво звужує можливість щодо отримання інформації про нові 
ініціативи, програми, тощо. На сьогодні, якщо в регіонах органами місцевого 
самоврядування розроблені певні програми з інтеграції ВПО, про це широкому загалу 
невідомо. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
1. Створення в соціальних мережах Фейсбук і ВКонтакте єдиного централізованого ресурсу 
щодо інформування ВПО про їх громадянські права, поточні та проектні програми, нові 
законодавчі та нові ініціативи. 
2. Створення сталої вертикальної системи інформаційних ресурсів для ВПО в соціальних 
медіа: 

 Міністерство соціальної політики; 

 Обласні Управління праці та соціального захисту населення; 

 Міські Управління праці та соціального захисту населення; 

 Районні Управління праці та соціального захисту населення; 

 В обласних центрах регіонів найвищої концентрації ВПО (Донецька, Луганська, 
Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Київська області та м. Київ) створювати такі 
сторінки на рівні районів міст. 
3. Створення сталої системи представленості органів місцевого самоврядування в 
соціальних мережах за вертикаллю: 

 обласна рада; 

 міська рада обласного центру; 

 міські ради міст обласного підпорядкування; 

 районні ради. 

4. Органам місцевого самоврядування розміщувати в соціальних медіа інформацію щодо 
захисту прав ВПО, інтеграції в місцеві громади, наводити приклади успішної соціальної 
адаптації переселенців у нових громадах. 
5. Налагодити систему моніторингу соціальних мереж збоку представників установ, що 
опікуються справами ВПО (УТСЗН в регіонах, ДМС, ПФ), з метою участі в обговоренні дописів 
користувачів і дискусій в соціальних мережах задля запобігання розповсюдження 
недостовірної інформації та налагодження діалогу з внутрішньо переміщеними особами. 
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Додаток 6 
ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ЗМІ  

Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської областей та м. Києва 
щодо висвітлення теми вимушено переміщених осіб із зони АТО 

 
Основною метою моніторингу є оцінка представленості теми вимушено переміщених осіб із 
зони АТО у засобах масової інформації. 
 
Для аналізу було відібрані провідні друковані та електроні засоби масової інформації 5-ти 
областей та міста з особливим статусом (Київ), які є популярними та мають вплив на 
формування громадської думки в своїх громадах (друковані – які є друкованими органами 
облдержадміністрацій та облрад, окрім Донецької та Луганської областей; он-лайн – які є 
найрейтинговішими в своїх областях). В рамках першої хвилі були оцінені 5 друкованих, 
(окрім Луганської області) та 6 он-лайн ЗМІ. 
 
Для оцінки матеріалів були  використані методи статистичного аналізу, кількісного та 
якісного контент-аналізу та методологія проведення моніторингу матеріалів друкованих ЗМІ 
на предмет порушення журналістських стандартів, яка розроблена Інститутом Масової 
Інформації (Детальніше про методологію можна дізнатись тут 
http://imi.org.ua/methodsofmonitoring/41073-metodika-provedennya-monitoringu-materialiv-
drukovanih-zmi-na-predmet-porushennya-jurnalistskih-standartiv.html).  
 
Для оцінки відбиралися матеріали, які в своєму контенті мали інформацію щодо: 

1. Соціального захисту ВПО. 
2. Можливостей працевлаштування. 
3. Навчання або доступу до освіти. 
4. Самозайнятості та ведення бізнесу. 
5. Охорони здоров’я. 
6. Політичних прав. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТМИ МОНІТОРИНГУ: 

 
1. В травні-червні, вересні-жовтні 2015 року засоби масової інформації приділяли незначний 
інтерес до проблематики вимушено переміщених осіб. В середньому в ЗМІ менше 1% (0,88%) 
матеріалів присвячені цій темі. В основному висвітлюються тематика соціального захисту 
ВПО (статистичні дані, довідкова інформація, інформація щодо грошового забезпечення, 
створення гідних умов праці та життя тощо). Другою за популярністю серед ЗМІ є тема 
працевлаштування ВПО - 11%. В основному матеріали були пов’язані із працевлаштування та 
захистом прав на працю осіб, які були вимушено переміщені із зони АТО. Джерелом цієї 
інформації в основному були органи місцевої влади. Висвітлення теми охорони здоров’я 
займає 5% від загального контенту опрацьованих ЗМІ. В основному в таких матеріалах 
висвітлювались питання оздоровлення дітей, доступу до закладів та установ охорони 
здоров’я. 3% матеріалів присвячено розвитку підприємництва серед ВПО. Матеріали 
присвячені можливостям для ВПО розпочати власний бізнес, отримати гранти на розвиток 
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тощо. По 2%, від оцінених матеріалів за темою, уваги ЗМІ присвячено проблемам освіти та 
політичним правам ВПО. 
 
2. У більшості ЗМІ можна визначити низький рівень дотримання ними журналістських 
стандартів. Слабкими місцями є відсутність в матеріалах балансу думок та повноти 
представленої проблеми. В основному матеріали подаються з представленням однієї точки 
зору, є обмеженими для аналізу причин та наслідків різних ситуацій. 82% оцінених матеріалів 
- це короткі інформаційні повідомлення. Незначну частку (2%) займають аналітичні 
матеріали. Контент-аналіз засвідчив, що велика кількість контенту походить від офіційних 
джерел (прес-релізи державних структур (міністерства, відомства, облдержадміністрації) 
або міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ тощо), повідомлення офіційних осіб тощо. В ЗМІ, 
особливо в он-лайн, дуже багато т.з. «копіпастів». Залишається стабільною тенденція нестачі 
власних матеріалів, які висвітлюють проблеми вимушено переміщених осіб.  
 
3. У більшості матеріалів вимушено переміщені особи відображаються, як об’єкти, а не 
суб’єкти життя громад. Здається стійке враження, що ВПО це скоріш проблема, а ніж 
додатковий ресурс, який можна використати задля розвитку громад, в яких вони мешкають. 
Недостатньо матеріалів з історіями успіхів ВПО. 
 
4. У друкованих виданнях, які були оцінені, дуже незначний відсоток матеріалів присвячені 
ВПО. Враховуючи той факт, що більшість оцінених друкованих ЗМІ належать або обласній 
раді, або облдержадміністрації (окрім Донецької та Луганської області – наразі там не 
виходять друковані видання органів влади) менше 1% (0,64%) висвітлюють тему, що 
досліджується. За місяць моніторингу у друкованих ЗМІ було розміщено лише по 1 матеріалу. 
Хоча у Харківській (газета «Слобідський край»), Дніпропетровській (газета «Зоря»), 
Запорізькій областях (газета «Запорізька правда») та м. Києві (газета «Хрещатик») відсоток 
ВПО дуже значний, що потенційно вимагає поширення більшої кількості матеріалів, які 
мають допомагати «біженцям» та місцевим мешканцям не лише у вирішенні побутових 
проблем ВПО, а й у їх інтеграції у місцеві громади.  
 
5. Он-лайн ЗМІ більш приділяють уваги темі ВПО. Від загальної кількості матеріалів трохи 
більше 1% (1,02%) це матеріали про вимушено переміщених осіб. Лідерами виявились 
інформаційні ресурси з Донецької області («ОстроВ» - 27 матеріалів), Луганської («СityNews» 
- 12 матеріалів) та Запорізької («Репортер» - 6 матеріалів). У меншій мірі тема ВПО 
висвітлювалась у харківському «StatusQuo» (2 матеріали) та київському 44.ua (1 матеріал). 
 
Нажаль, друковані видання, які належать державним органам влади або органам місцевого 
самоврядування, у порівнянні із незалежними он-лайн ЗМІ, недостатньо виконують свої 
інформаційно-комунікаційні обов’язки. Враховуючи складну суспільно-політичну та 
військову ситуацію у прифронтових зонах або зонах, які безпосередньо знаходяться у межах 
бойових дій, областях з великою кількістю ВПО - не припустимо ігнорувати теми 
переселенців. Відсутність системної, повної та об’єктивної інформації значною мірою 
наносить шкоду, як носіям проблеми (ВПО), так й громадам, де вони мешкають. Брак 
інформації для ВПО й про ВПО штучно створює інформаційний вакуум, який йде на користь 
особам, організаціям та країнам, які намагаються використати тему переселенців для 
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нагнітання ситуації та підвищення градусу соціальної напруги в Україні, східних та південних 
областях. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
1. Інститутам громадянського суспільства необхідно створювати інформаційний попит на 
висвітлення теми вимушено переміщених осіб, через проведення якісних медіа заходів, 
підготовку спікерів за темою та наданню оперативної допомоги представникам ЗМІ при 
пошуках необхідної інформації, а також їх навчання та надання консультацій.  
 
2. Створювати власні інформаційні ресурси, які мали б максимально повно задовольняти 
інформаційні та комунікаційні потреби вимушено переміщених осіб. 
 
3. Засобам масової інформації більше приділяти уваги виробленню власного контенту, 
дотримуватись журналістських стандартів (особливо при висвітленні різних точок зору). 
Налагоджувати більш ефективні контакти з представниками інститутів громадянського 
суспільства, як інституцій, що працюють в проблемному полі та мають стійкі контакти з 
носіями проблеми. 
 
4. Державним органам влади та місцевого самоврядування стимулювати ЗМІ, що їм 
належать до більшого висвітлення теми ВПО. Це допоможе представникам місцевих громад 
краще розуміти ВПО, а ВПО більш ефективніше або адаптуватись до громад, де вони 
мешкають, або взагалі інтегруватися та стати їх частиною. 

 
РОЗШИРЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 

 
ПЕРША СКЛАДОВА: ЧАСТКА МАТЕРІАЛІВ ПРО ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ,  В 

ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕНТІ ОЦІНЕНИХ ЗМІ. 
 
Всього було опрацьовано 7353 матеріали в друкованих та он-лайн ЗМІ. Частка матеріалів про 
вимушено переміщених осіб в загальному контенті оцінених ЗМІ складає 0,88 % (65 
матеріалів).  
 

 
 

Загальна 
кількість 

матеріалів
100%

Частка 
матріалів, про 

ВПО
0,88%

ЧАСТКА МАТЕРІАЛІВ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
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СПІВВІДНОШЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО ВПО В ДРУКОВАНИХ ЗМІ ТА ОН-ЛАЙН 
 

 
 

По регіонах результати моніторингу розподілились наступним чином: 
 

Область Оброблено матеріалів 
Оцінено (за тематикою 

дослідження) 
Дніпропетровська 1048 14 

Донецька 2325 28 
Луганська 973 12 
Запорізька 1559 6 
Харківська 743 3 

Київ 705 2 
  

 

ДРУГА СКЛАДОВА: ТИПИ МАТЕРІАЛІВ. 
 
Більшість матеріалів подаються у вигляді коротких інформаційних повідомлень 82 % (з 
оцінених матеріалів). Значну частку (16%) займають репортажі, які надають змогу розглянути 
ситуацію з місця події. Лише 2 % - це аналітичні матеріали, які детально розкладають 
ситуацію, намагаються знайти причини та виявити наслідки пов’язані із вимушено 
переміщеними особами, допомагають читачам розібратись у безлічі статистичних даних та 
різних точках зору. Нажаль, не було виявлено інтерв’ю, через які доноситься інформація від 
експертів, представників державних органів влади, осіб, які є носіями проблеми та 
висловлюють одну із точок зору. Існує брак «розгорнутих» статей, які описували 
неупереджено та «зрозумілою» для читача мовою різного роду події, ситуацій та «життєві 
приклади» щодо життя та реалізації прав ВПО.  
 

0,64%

1,02%

СПІВВІДНОШЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО ВПО В 
ДРУКОВАНИХ ТА ОН-ЛАЙН ЗМІ

Друковані ЗМІ Он-лайн-ЗМІ
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ТРЕТЯ СКЛАДОВА: ТЕМАТИКА МАТЕРІАЛІВ 

 
Згідно методології дослідження, найпопулярнішою була тема щодо загальної інформації про  
соціальний захист ВПО - 78%. Засоби масової інформації висвітлювали різного роду 
статистичну інформацію про ВПО, можливостей отримати гуманітарну допомогу, 
переоформити документи (пенсія, соціальні виплати тощо), створення гідних умов праці та 
життя.  
 
Другою за популярністю серед ЗМІ є тема працевлаштування ВПО - 11%. В основному 
матеріали були пов’язані із працевлаштуванням та захистом прав на працю осіб, які були 
вимушено переміщені із зони АТО. Джерелом цієї інформації в основному були органи 
місцевої влади. 
 
Висвітлення теми охорони здоров’я займає 5% від загального контенту опрацьованих ЗМІ. В 
основному в таких матеріалах висвітлювались питання оздоровлення дітей, доступу до 
закладів та установ охорони здоров’я.  
 
3% матеріалів присвячено розвитку підприємництва серед ВПО. Матеріали присвячені 
можливостям для ВПО розпочати власний бізнес, отримати гранти на розвиток тощо. По 2% 
уваги ЗМІ присвячено проблемам освіти та політичним правам ВПО. 

Інформаційні 
повідомлення; 

82%

Аналітика; 2%

Репортаж; 16%

Інтерв`ю; 0%

"Розгорнуті" 
статті; 0%

ТИПИ МАТЕРІАЛІВ
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РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ МОНІТОРИНГУ: ДОТРИМАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ 
СТАНДАРТІВ 

 
На цьому етапі була проведена оцінка відібраних матеріалів на дотримання журналістських 
стандартів із використанням методики Інституту масової інформації. 
 
Як показують результати моніторингу, баланс думок можна побачити лише у 3% оцінених 
матеріалів, які висвітлюють тему вимушено переміщених осіб. Низький рівень цього 
критерію в матеріалах свідчать про однобокість та обмеженість інформації.  
 
Лише 25% матеріалів були оперативно подані читачам, що також є слабкою стороною 
оцінених ЗМІ. 60% повно представляють матеріали, що висвітлюють дотримання прав 
людини. Найбільш ефективними критеріями є достовірність (98%), точність (94%) та 
відокремлення фактів від коментарів (80%). 
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ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Представлені дані є судженнями, що відображають погляд членів моніторингової групи. Звіт 
не претендує на стовідсоткову об’єктивність. Слід також враховувати, що оцінці підлягали 
лише матеріали новинного та інформаційного характеру. Інші матеріали до експертної 
оцінки не бралися. Ця  вибірка була продиктована вимогами проектного завдання і не 
залежала від суб’єктивних поглядів членів моніторингової групи.  
 
Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними 
судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають 
офіційного характеру.  
 
Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в 
матеріалі не може вважатися  як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи 
іншої винагороди за вчинення такого порушення.  

 


