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12.00 - 12.10 ВСТУПНЕ СЛОВО
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12:10 - 13:10 ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПРОБЛЕМ СПІЛЬНТ ВПО ТА
ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ

3

13:10 - 14:00
ОБГОВОРЕННЯ , Q&A

Соц альне п дприємництво – ресурс для розвитку орган зац ї та
соц альної активност
Time: 5 minutes
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Виклики та можливост
соц ального п дприємництва

Громадськ орган зац ї запроваджують соц альн п дприємства як д євий механ зм забезпечення
ф нансової сталост орган зац ї та альтернативу ф нансуванню за рахунок грант в.
Соц альн п дприємства не т льки п дтримують сп льноти ВПО, але й вир шують гостр проблеми
м сцевої громади
Соц альне п дприємство - в першу чергу б знес, та потребує знань та нструмент в. Кл єнти не
сприймають ц п дприємства не як соц альн , для них б льш важливою є як сть продукц ї або послуг.

Соц альне п дприємництво – ресурс для розвитку орган зац ї та
соц альної активност
Time: 5 minutes

1

Актуальн проблеми соц ального п дприємництва

Недостатнє ф нансування, в тому числ , доступних кредитних програм для започаткування справи
(закуп вля обладнання, оренда прим щення, витратн матер али, сировина тощо)
В дсутн сть або обмежена к льк сть грантових програм для соц альних п дприємц в в зах дних та
центральних областях України
В дсутн сть або обмежена к льк сть можливостей для навчання/переквал ф кац ї персоналу
В дсутн сть податкових п льг для соц альних п дприємц в та прогалини в д ючому законодавств щодо
соц ального п дприємництва

Соц альне п дприємництво – ресурс для розвитку орган зац ї та
соц альної активност
Time: 5 minutes
Запропонован вар анти вир шення
Програми ф нансової/матер альної п дтримки соц альних п дприємств:
- гранти на започаткування та розвиток СП
- п льгове кредитування та л з нг
- розповсюдження таких програм на всю територ ю України
Навчальн програми для соц альних п дприємц в та персоналу:
- реал зац я комплексних програм п дтримки соц альних п дприємц в (наприклад, менторських
програм)
- компенсац я витрат на навчання персоналу СП вузькоспец ал зованим навичкам
Програми обм ну досв дом:
- навчальн поїздки
- орган зац я зустр чей, обговорень
- обм н досв дом з соц альними п дприємствами країн ЄС
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Досв д впровадження та реал зац ї рег ональних та м сцевих
ц льових програми для ВПО
Актуальна ситуац я

Time: 5 minutes

За роки внутр шнього перем щення була розроблена система рамкових документ в щодо
задоволення базових потреб ВПО.
На м сцевому та обласному р вн ВПО включен в р зн програми соц альної допомоги та п дтримки.
Так програми є в дображенням загальних потреб та проблем. Вони стосуються забезпечення
зайнятост
розширення можливостей працевлаштування, забезпечення житлом, навчання,
оздоровлення д тей, розвитку молод з числа ВПО.
Актив сти реал зують адвокац йн нтервенц ї щодо включення ВПО в програми соц альної допомоги
та п дтримки, а також проводять мон торинг їхньої реал зац ї.
В рег онах, де к льк сть ВПО є незначною (в д 0,2% до 4,69%), обґрунтованою вбачається позиц я
м сцевих орган в влади щодо в дсутност необх дност впроваджувати окрем програми нтеграц ї ВПО
на м сцевому р вн . Проте в цих рег онах, п дтримка ВПО зд йснюється в межах чинних програм на тих
же умовах, що снують для пост йно проживаючого населення.
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Досв д впровадження та реал зац ї рег ональних та м сцевих
Time: 5 minutes
ц льових програми для ВПО
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Актуальн проблеми соц ального забезпечення внутр шньо перем щених ос б:
В дсутн сть житла (власного, соц ального, тимчасового)
Недосконал сть механ зму компенсац ї за втрачене або зруйноване житло
Працевлаштування (низька зароб тна плата в рег онах, неможлив сть знайти роботу за фахом),
в дсутн сть як сних переквал ф кац йних програм, програм для започаткування власної справи, як
результат – м грац я та пошук роботи за кордоном)
Недостатнє ф нансування гуман тарних програм та гуман тарної, ф нансової допомоги п д час пандем ї
та втрати роботи
В дсутн сть як сної фахової психолог чної допомоги (ПТСР, депресивн стани, домашнє насилля)
В дсутн сть безкоштовної або п льгової додаткової/позашк льної осв ти (гуртки, спортивн секц ї,
зм стовне)
Невизнання ВПО членами територ альної громади, в дсутн сть категор ї ВПО в снуючих м сцевих
програмах, наприклад “Турбота”

Досв д впровадження та реал зац ї рег ональних та м сцевих
Time: 5 minutes
ц льових програми для ВПО
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Актуальн проблеми соц ального забезпечення внутр шньо перем щених ос б:

Юридичн аспекти оформлення/переоформлення/в дновлення документ в/ оформлення соц альних
виплат, субсид й, виплати та оформлення пенс й/ прив’язка пенс ї до вериф кац ї ВПО, в дсутн сть
дистанц йної вериф кац ї
Перетин кордону з ОРДЛО та Кримом – нфраструктура, транспорт, обмеження ввезення грошей та
речей з ОРДЛО та Криму
Обмежен можливост для нституц йного розвитку та поточної д яльност орган зац й ВПО
Майже в дсутнє представництво нтерес в ВПО на р вн м ських рад та виконавчих ком тет в у громадах
(це ускладнює прийняття необх дних р шень та програм у громадах, як б в свою чергу покращили
соц альне забезпечення ВПО в приймаючих громадах)

Досв д впровадження та реал зац ї рег ональних та м сцевих
ц льових програми для ВПО
Time: 5 minutes

Запропонован вар анти вир шення
Реал зац я донорськими орган зац ями:
гуман тарних програм прямої допомоги п д час пандем ї (грошова допомога, л кування, продукти, одяг)
програм з працевлаштування, переквал ф кац ї, започаткування власної справи, створення соц альних
п дприємств
програм фахової психолог чної допомоги
програм для отримання додаткової /позашк льної осв ти для д тей
програм техн чної допомоги для ГО з метою орган зац ї онлайн роботи, нституц йного розвитку
програм п дтримки оздоровчих дитячих табор в/гуртк в, запроваджених ВПО
програм п дтримки етн чних меншин (кримських татар, ром в)
П дтримка проведення адвокац йних кампан й:
Забезпечення пенс йних виплат без прив’язки до дов дки ВПО
Визнання факту народження/смерт в адм н стративному порядку
Забезпечення п льг для д тей, як мають статус дитини, яка постраждала внасл док воєнних д й та
збройних конфл кт в
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Практика вир шення житлових проблем сп льнотами ВПО
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Time: 5 minutes

ДОСЯГНЕННЯ
Запроваджен державн програми (Доступне житло, Тимчасове житло, Субвенц я з державного
бюджету м сцевим бюджетам на зд йснення заход в щодо п дтримки територ й, що зазнали
негативного впливу внасл док збройного конфл кту на сход України)
Запроваджен кредитування на куп влю житла (Кредит п д 3%, кредит п д 7%)
Створен житлово-буд вельн кооперативи ВПО (В нниця, Ужгород)
Розроблен м сцев житлов програми для ВПО
Активна адвокац я та пошук р шень з боку громадських орган зац й ВПО щодо прийняття та реал зац ї
м сцевих житлових програм
ВПО отримали право на реєстрац ю на обл к за м сцем їх перебування для отримання соц ального
житла

Практика вир шення житлових проблем сп льнотами ВПО
Time: 5 minutes

Актуальн проблеми забезпечення житлом внутр шньо перем щених ос б
Недостатнє ф нансування комплексних державних та м сцевих програм забезпечення житлом ВПО.
В дсутн сть ефективної системи компенсац ї за втрачене/зруйноване/житло, до якого немає доступу.
В дпов дно до Порядку, затвердженого Постановою КМУ № 767, є можлив сть отримання компенсац ї в
адм н стративному та судовому порядку, але жодна з цих процедур не є досконалою не задовольняє
потреби постраждалого населення.
Умови комплексних програм не дозволяють б льшост ВПО взяти участь у цих програмах
Складн сть доступу до цих програм п двищується через негативний психолог чний стан внутр шньо
перем щених ос б.
В дсутн сть ф нансування житлово-буд вельних кооператив в
Створення ЖБК актив стами-ВПО є д євим способом сприяти задоволенню житлових потреб ВПО в
Україн . Але на даний момент так н ц ативи не отримують системної п дтримки ан з сторони держави
ан м жнародної сп льноти.
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Практика вир шення житлових проблем сп льнотами ВПО
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Time: 5 minutes

Запропонований механ зм вир шення
1. Анал з нормативно-правової бази, спрямованої на вир шення житлових потреб ВПО.

2. Анал з потреб та можливостей ВПО в сфер житла.

3. Мон торинг ефективност житлових програм та в дпов дн сть потребам та можливостям ВПО.

4. Залучення грантових кошт в на забезпечення програм реконструкц ї та буд вництва житла для ВПО. В

тому числ :
а) формування фонд в тимчасового житла для ВПО, буд вництво/реконструкц я житлового фонду
для ВПО за допомогою субвенц ї з державного бюджету м сцевим громадам (наприклад,
сп вф нансування 70% - держава, 20%- донор, 10% - м сцевий бюджет)
б) власне буд вництво
в) буд вництво житла житлово-буд вельними кооперативами ВПО
5. Адаптац я умов программ п льгового кредитування на придбання, буд вництво житла до можливостей
ВПО (ЕБРР, грантов орган зац ї, кредитн сп лки, Державна потечна установа).
6. Програма л з нгу (сп вф нансування: уповноважен банки, державн кошти\гарант ї, донорськ кошти).

Практика вир шення житлових проблем сп льнотами ВПО
Проведення адвокац йних н ц атив та кампан й
1. Проведення адвокац йної кампан ї щодо удосконалення снуючих житлових програм з залученням

ГО та ІГ ВПО.
2. Розроблення компенсаторного механ зму за житло ВПО, що знаходиться на ТОТ (п д заставу житла на
окупованих територ ях).
Стастистика
У 2018 та 2019 роках законами України про Державний бюджет на в дпов дн роки було передбачено
ф нансування програми «Доступне житло» у розм р 100 млн. гривень. У 2018 роц з 10,5 тисяч поданих
заяв, житло придбали 208 с мей ВПО, у 2019 роц – 782 с мей ВПО. За нформац єю Уряду, у 2020 роц
житлом забезпечено 74 родини. Бюджет на придбання житла у 2021 роц становитиме 125 млн. гривень.
К льк сть зареєстрованих заяв для отримання державної п дтримки за ц єю програмою станом на 2020 р к
сягає 16 тисяч , з них понад 10 тисяч заяв було подано ВПО.
Станом на початок 2020 року за даними Мон торингової м с ї ООН з прав людини, по обидва боки л н ї
з ткнення п д час бойових д й було пошкоджено чи зруйновано понад 50 тисяч житлових будинк в.
У 2020 роц 198 родин ВПО/АТО отримали п льговий кредит п д 3% р чних. На 2021 р к грошей в бюджет
немає. Планується продовжити програму за рахунок кошт в KfW. Але механ зму участ на даний час немає.
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ДЯКУЄМО!
Have a great
day ahead.

