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

Інформація міністерства
щодо соціального
захисту ВПО

Постраждалі від
конфлікту: як Україна
забезпечує реалізацію
їхніх прав

Станом на 24 вересня 2018 року на облік взято 1 518 937
переселенців з Донбасу і Криму.
За інформацією Міністерства соціальної політики України, проблема
забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб,
протягом останніх років залишається однією із найскладніших та
найважливіших у суспільстві. Із більш ніж 1,5 млн. ВПО, 238 тис. дітей
та 49 тис. осіб з інвалідністю. Державою вже виплачено
переселенцям близько 12 млрд. грн. На 2018 рік на виплату адресної
допомоги передбачено понад 3 млрд. грн. Із заходів, які здійснювала
держава для покращення ситуації ВПО, це зокрема підвищення
адресної допомоги для осіб із I та II групами інвалідності, збільшення
граничного розміру суми допомоги, що виплачується на сім’ю, до
складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю.
Удосконалено систему доставки соціальних виплат додому особам з
I групою інвалідності та людям, які нездатні до самообслуговування;
врегульовано
питання
отримання
грошової
допомоги
переселенцям, житло яких зруйновано, або стало непридатним
внаслідок військових дій; підвищено розмір адресної допомоги
особам, які отримують пенсії та дітям; збільшено розмір граничного
розміру загальної суми, яка виплачується на сім’ю та багатодітним
сім’ям; зменшено кількість перевірок ВПО (фізичної ідентифікації в
Ощадбанку) за минулий рік на 37%. Але варто зауважити, що в
цілому ситуація з внутрішнім переміщенням залишається вкрай
складною. Сума адресної допомоги залишається меншою навіть за
прожитковий мінімум. Вона часто не покриває не тільки вартість
оренди, а й комунальних платежів. Гостро стоїть проблема з житлом,
яка у більшості ВПО залишається невирішеною та медициною.
У вересні коаліцією громадських організацій (ГО «КримСОС», БФ
«ВостокСОС», ГО «ДонбасСОС», «Радник з питань внутрішньо
переміщених осіб», БФ «Право на захист», Громадських холдинг
«Група впливу», ГО «Центр інформації про права людини») було
підготовлено та оприлюднено подання щодо реалізації Україною
Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.
Воно складається із таких частин: Гарантування і реалізація
соціальних та економічних прав ВПО; Гарантування і реалізація

соціальних та економічних прав мешканців ТОТ України; Право на
соціальне забезпечення осіб, які утримувалися в місцях незаконного
позбавлення волі та членів їхніх сімей. З повним текстом подання
можна ознайомитись за цим посиланням.

Вплив внутрішнього
переміщення на права
людини та доступ до
адміністративних послуг
в Україні

Переселенці відкрили
центр для дітей з
сообливими потребами

Звернення на гарячу
лінію КримСОС

13 вересня було опубліковано звіт на тему «Збираючи пазл: вплив
внутрішнього переміщення на права людини та доступ до
адміністративних послуг в Україні». Він містить аналіз стану
дотримання та забезпечення прав ВПО за результатами
загальнонаціонального
соціологічного
опитування
серед
переселенців та експертів з-поміж надавачів послуг ВПО. Публікацію
підготовлено в рамках проекту «Зміцнення потенціалу Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», який
виконує Програма розвитку ООН в Україні. Звіт можна завантажити
за посиланням.
18 вересня у м. Суми, за сприяння УВКБ ООН та ГО «КримСОС»,
відбулося відкриття центру для дітей с особливими потребами «Світ
щасливих дітей». Метою закладу є забезпечення ефективної
соціальної допомоги із використанням сучасних інклюзивних
підходів. У центрі за день працівники можуть займатися з близько 15
дітьми. Певна кількість соціально вразливих сімей можуть
отримувати підтримку в центрі безкоштовно.
У вересні 2018 року велика частина питань була пов’язана з
паспортами, а саме: отримання внутрішнього паспорта, зміна фото в
25 та 45 років, відновлення документів, кримська прописка, відмітки
про одруження, дітей та ін. Актуальними були питання встановлення
факту народження і смерті громадян України на тимчасово
окупованій території. Так само частими залишаються питання,
пов'язані з перетином адміністративного кордону, з пенсіями
(перерахунки, стаж роботи) і нерухомістю (покупка, продаж,
оформлення спадщини). Для всіх категорій населення, але особливо
для студентів з початком навчального року важливою темою були
соціальні виплати (пільги, субсидії та ін.).

