Внутрішнє переміщення в Україні
Огляд ситуації за серпень 2018 року
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Станом на 20 серпня 2018 року на облік взято 1 517 575 переселенців з
Донбасу і Криму.

Верховний суд не
дозволив переселенцям
із непідконтрольних
частин Донецької та
Луганської областей
брати участь у місцевих
виборах

25.07.2018 набрало законної сили рішення Верховного суду України, яким він
підтвердив, що ВПО з Донецької та Луганської областей не мають права брати
участь у місцевих виборах. У рішенні Верховний суд повідомив, що оскільки
відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» довідка про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи засвідчує її місце проживання лише на певний період.
Тимчасове ж проживання на відповідній території не може слугувати підставою
для участі на місцевих виборах для ВПО. Детальніше ТУТ.

30 ВПО отримали
безкоштовне житло на
Харківщині

Середній дохід ВПО на
третину нижчий від
прожиткового мінімуму
в Україні

Звернення на гарячу
лінію КримСОС

У місті Богодухів було вручено ключі від нового житла для внутрішньо
переміщених осіб. Житлові приміщення облаштовано у капітально
відремонтованій Українським фондом соціальних інвестицій будівлі гуртожитку.
Завдяки допомозі від Уряду Німеччини, 97 переселенців вже отримали
безкоштовне соціальне житло, а протягом найближчих місяців ще близько 650
внутрішньо
переміщених
осіб
отримають
житло
у
Харківській,
Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Дані останнього раунду опитування, проведеного МОМ, Агентством ООН з
питань міграції, у рамках фінансованого проекту ЄС, демонструють погіршення
ситуації у сфері працевлаштування для ВПО. Станом на червень 2018 року
працевлаштованими були 42% ВПО, що відображає зниження рівня зайнятості
на 6% порівняно з березнем цього року. Середній дохід ВПО також продовжував
падати з грудня 2017 року. Станом на червень він знизився до менше ніж 2 100
гривень, або 77 доларів США, на місяць. Для порівняння, фактичний
прожитковий мінімум, розрахований Міністерством соціальної політики
України, у червні 2018 року зріс до більше ніж 3 300 гривень. Детальніше у Звіті
національної системи моніторингу ситуації з ВПО.
У серпні 2018 року на гарячу лінію ГО «КримСОС» найбільше звернень надійшло
щодо оформлення, відновлення, виправлення й отримання документів
(паспорта, свідоцтва про народження, ідентифікаційного податкового номера та
ін.). Крім того багато запитів від кримчан щодо в'їзду/виїзду через
адміністративний кордон. В основному питання були термінового характеру,
люди просили оперативно відповісти на питання, допомогти вирішити нагальну
проблему. В оформленні документів часто була потрібна покрокова інструкція,
куди звертатись, що робити, які документи мати при собі, як правильно
реагувати на відмови, які закони застосовувати і як відстоювати свої права на
отримання тих чи інших послуг.

