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1.Вступ

Кабінетом Міністрів України 15 листопада 2017 року було прийнято Розпорядження № 909-р «Про схвалення Стратегії інтеграції
внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» (надалі
–  Стратегія  інтеграції  ВПО)28.   Майже  через  рік,  21  листопада  2018  року  на  засіданні  кабінету  Міністрів  України  було  прийнято
Розпорядження  «Про  затвердження  плану  заходів  з  реалізації  Стратегії  інтеграції  внутрішньо  переміщених  осіб  та  впровадження
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року»27 (далі – План заходів з реалізації Стратегії), проект
якого розроблено МТОТ на виконання пункту 2 Стратегії інтеграції ВПО.

Наприкінці 2018 року організації внутрішньо переміщених осіб, тобто бенефіціари зазначених вище нормативно–правових актів,
вирішили  самостійно  проаналізувати  результативність  дій  держави  (органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоуправління,
адміністративних органів, судів) за 2017-2018 роки в напрямку впровадження Стратегії інтеграції ВПО по окремим напрямкам, в першу
чергу, результативність вирішення житлових питань, ситуацію із зверненням ВПО до адміністративних органів та судів. З цією метою 12
грудня 2018 року за сприянням ПРООН в Україні у місті Дніпрі відбувся Форум організацій внутрішньо переміщених осіб «Проблеми
впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб» (надалі – Форум організацій ВПО)¹, де були присутні представники від
більше 30 організацій ВПО, а також 15 організацій були на зв’язку по скайпу.  

Після  проведення  Форуму організацій  ВПО,  членами заходу,  організаціями  ВПО була здійснена  систематизація  наявної  у  них
інформації  у  вигляді  листування  з  державними органами.  Також була проаналізована  інформація  з  відкритих  джерел  (офіційних  та
неофіційних сайтів, соціальних мереж тощо), отримані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповіді на
запити стосовно реалізації  прав внутрішньо переміщених осіб.  На основі наданої  інформації  від більше 30 організацій ВПО (перелік
організацій  додається)  був  оформлений  спільний  документ  «Оцінка  результатів  впровадження  Стратегії  інтеграції  внутрішньо
переміщених осіб та Плану заходів з реалізації  Стратегії,  підготовлена громадськими організаціями ВПО (список організацій
додається)  в  рамках  аналізу  стану  захисту  прав  та  інтересів  ВПО  у  Харківській,  Донецькій,  Луганській,  Запорізькій,
Дніпропетровській областях». Узагальненням отриманої інформації займалась Громадська організація «Ти потрібен Україні».

Відповідний  аналіз  здійснювався  на  основі  надходжень  з  джерел:  1)  відповідей  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування на запити та заяви; 2)  загальнодержавних нормативно–правових актів та локальних актів (актів органів місцевої влади та
місцевого самоврядування); 3)  інформації з офіційних веб-сайтів державних органів та органів місцевого самоврядування; 4) інформації з
соціальних мереж та сайтів організацій ВПО (неофіційна інформація); 5) інформації, яка є наявною у організацій ВПО, їх документація,
фото тощо. Організаціями ВПО проведено оцінку результатів впровадження Стратегії інтеграції ВПО у п’яти областях України, а саме:
Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській областях. 
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Головними відмінностями та цінностями даного документу від інших звітів та аналізів є те, що: 1) створення спільного документу
було  ініційовано  самими  організаціями  ВПО,  ініціатива  йшла  «знизу»;  2)  інформацію  для  систематизації  та  аналізу,  оформлення
документу, отримано більше ніж 30 організацій ВПО; 2) його створювали не експертні організацій, а членські організації ВПО; 3) даний
проект не реалізований, як грантовий, та не передбачав оплату праці залученим експертам (кінцеве узагальнення даних здійснювалось
членською організацією ВПО – ГО «Ти потрібен Україні»).

Список вживаних скорочень
АТО — антитерористична операція; 
БПД – Безоплатна правова допомога;
БППД – Безоплатна первинна правова допомога;
БВПД –Безоплатна вторинна правова допомога;
ВПО — внутрішньо переміщені особи;
ВЦА — військово-цивільна адміністрація;
ГУ – Головне управління;
Держмолодьжитло  —  Державна  спеціалізована  фінансова  установа  «Державний  фонд  сприяння  молодіжному  житловому

будівництву»;
ДФРР — Державний фонд регіонального розвитку; 
ДВС – Державна виконавча служба України;
КМДА — Київська міська державна адміністрація; 
КМУ — Кабінет Міністрів України;
Мінрегіон — Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
МТОТ — Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;
НКПВУ -  Надзвичайна кредитна програма для відновлення України;
ОДА — Обласна державна адміністрація; 
ООС — Операція Об’єднаних Сил;
ОТГ – об’єднана територіальна громада;
ПУ – Президент України;
ПФУ – Пенсійний фонд України;
ТУ ДСА – Територіальне управління Державної судової адміністрації;
РДА – районна державна адміністрація;
УФСІ — Український фонд соціальних інвестицій.
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2.Аналіз позитивних та негативних прикладів взаємодії ВПО
 та органів державної влади, органів місцевого самоврядування на прикладі

вирішення житлового питання ВПО.

2.1.Короткий огляд чинних державних житлових програм в Україні, 
які можуть забезпечити житлом ВПО.

Станом на січень 2019 року в Україні діють наступні державні житлові програми для ВПО:
1)Програма «Доступне житло», запроваджена Постановою КМУ № 819 від 10.10.2018 року «Деякі питання забезпечення громадян

доступним житлом» (надалі  Постанова  КМУ № 819)2.  Ця Програма передбачає  часткову  оплату  житла  -  50% коштами  державного
бюджету, та 50% власними коштами ВПО, при цьому реалізується лише під новобудови. Житло стає власністю ВПО. Черга формується
відповідним відділом Держмолодьжитло.

2)Програма  «Тимчасове  житло»  (неофіційна  назва), запроваджена  Постановою  КМУ  №  769  від  04.10.2017  року  «Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (надалі – Постанова КМУ № 769)3, якою
передбачено  виділення  коштів  на  забезпечення  ВПО тимчасовим  житлом,  при  цьому співфінансування  здійснюється  70% за  кошти
державного бюджету та 30% за кошти місцевого бюджету. При поселенні з ВПО укладається договір на 1 рік з можливістю пролонгувати
за умови сплати комунальних платежів. Житло залишається в комунальній власності без права приватизації. Чергу формує місцева влада.

3)Урядова програма «Відновлення  та розбудови миру в  Україні»  (неофіційна  назва),  запроваджена  Постановою КМУ від
13.12.2017  № 1071  «Про  затвердження  Державної  цільової  програми  відновлення  і  розбудови  миру  в  Україні»4,  якою  передбачено
часткове фінансування житлових об’єктів для проживання ВПО. В результаті здійснення заходів Програми передбачається досягнення до
2020 року основних цільових індикаторів та показників,  які відіграють важливу роль у відстеженні процесу відновлення та розвитку
регіонів, на які спрямована дія Програми, в тому числі: кількість відновлених багатоквартирних будинків та реконструйованих під житло
об’єктів - 201 одиниця. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті на
відповідний рік,  коштів  місцевих  бюджетів,  а  також  за  рахунок  міжнародної  фінансової  і  технічної  допомоги  та  інших джерел,  не
заборонених законодавством.
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4)Програма  «ВПО/АТО»  (неофіційна  назва), запроваджена  Постановою  КМУ  від  18.04.2018  №  280  «Питання  забезпечення
житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»5, якою передбачено
надання  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення для ВПО, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, та визнані інвалідами III групи внаслідок
війни відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7, або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої
статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов і
перебувають протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

5)Програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», запроваджена Указом Президента України «Про
заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від 27.03.1998 № 222/98 (надалі Указ ПУ № 222)6. На виконання
Указу  ПУ  №  222  було  затверджена  Постанова  КМУ  від  05.10.1998  р.  №  15972:  «Про  затвердження  правил  надання  кредитів
індивідуальним забудовникам житла на селі»7 та  Постанова КМУ від 3.08.1998 р. № 1211 «Про затвердження Положення про порядок
формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»8. Пільговий кредит надається на
термін до 20 років, а молодим сім'ям (де вік подружжя не перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати (батько) віком до 35 років) – до
30  років.  Плата  за  користування  пільговим  кредитом  становить  3% річних.  Позичальник,  який  має  троє  та  більше  дітей  (зокрема
усиновлених та/або таких, які перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування пільговим
кредитом.

2.2.Детальний огляд ситуації з вирішенням житлових проблем в Донецької області.

На прикладі Донецької області розглянемо ситуацію із зверненнями ВПО з метою вирішенням житлових питань, їх опрацюванням,
та діяльність органів місцевого самоврядування, органів державної влади в цьому напрямку. 

Слід уточнити, що з 2014 року по 2019 рік Донецька та Луганська область, як такі, територія яких постраждала від військових дій та
знаходиться  частково  в  окупації,  отримують  найбільшу фінансову  підтримку  в  напрямку  житлових  питань:  виділяються  додаткових
дотацій/субвенції  з  державного бюджету,  гранти  з  боку міжнародних  організацій  на  відновлення  житла,  впровадження  різного роду
програм соціального житла. Таким чином саме на прикладі  Донецької області  можна прослідкувати доцільність виділених коштів та
результати впровадження конкретних програм. 

На виконання інформаційного запиту ГО «Ти потрібен Україні» Донецькою обласною державною адміністрацією зроблено запити
по відповідним органам місцевого самоврядування Донецької області. Згідно отриманої інформації:

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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№ Назва населеного
пункту

Кількість зареєстрованих ВПО Ситуація щодо забезпечення житла Орган, який надав 
відповідь,
дата та вих.номер відповіді

1 Донецька  область
в цілому

538,8 тис ВПО (468,9 тис сімей), в
тому  числі  108,9  тис.
працездатного   віку,  74,0  тис.
дітей, 15,9 тис.осіб з інвалідністю,
340, 0 тис пенсіонерів.

На  10.12.2018р.  -  541,1  тис  ВПО
(472,4  тис  сімей),  в  тому  числі:
108,8 тис працездатних осіб,  74,5
тис  дітей,  15,9  тис  осіб  з
інвалідністю, 342, 0 пенсіонерів.

Регіональна  програма  інтеграції,  соціальної  адаптації  та  захисту
ВПО,  затверджена  Розпорядженням  Голови  ОДА,  керівника
обласної ВЦА від 06.03.2018р. № 315/5-18.
В  рамках  Проекту  Європейського  інвестиційного  банку
«Надзвичайна  кредитна  програма  для  відновлення  України»
Постановою КМУ № 1068 від 25.11.2015р.  затверджено перелік  з
148 об’єктів на суму 2,1 млд грн. м. Миргород та м. Краматорськ
отримали авансові платежі на суму 13,8 млн.грн, роботи розпочаті.
Програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний
дім»  у  2018  р.  не  фінансується  з  обласного  бюджету.  Програма
«Тимчасове  житло»:  МТОТ  погоджено  пропозиції  щодо  купівлі
житла у м. Маріуполь, м. Родинське, смт. Велика Новосілківка, м.
Покровськ, м. Лиман.

Департамент  соціального
захисту  населення
Донецької ОДА  (03.01.2019
№  01-15/88/0/208-18-2/209-
19)

Департамент  житлово  –
комунального  господарства
Донецької  ОДА  (02.01.2019
№ 0.2331/01-18/1/0/58-19)

Донецька  обласна  рада
(02.01.2019 № к50-0532)

2 м. Авдіївка Зареєстровано 4363 ВПО Житлові програми відсутні. ВЦА м.  Авдіївка Донецької
області  (09.01.2019  №  06-
19/003-з19)

3 Андріївська ОТГ Цитата:  «зареєстровані  979
чоловік, з них фактично постійно
проживає 25 чоловік».

Житлом забезпечені 6 сімей, потребують житла – 2 сім’ї.
В  Програмі  соціально–економічного  розвитку  ОТГ  на  2019
передбачено  надання  ВПО  тимчасового  житла,  що  знаходиться  в
комунальній власності.

Андріївська  сільська  рада
Слов’янського  району
(08.01.2019 № 01/02-35)

4 м.Бахмут На  29.12.2018р.  зареєстровано
41308  ВПО ,  з  яких:  2501  дітей,
1084 осіб з інвалідністю, 32022 –
пенсіонерів,  5701  –осіб
працездатного віку.

На  житловому  обліку  перебуває  5  ВПО,  які  є  ветеранами
Антитерористичної  операції/ООС.  Кошти  на  реалізацію  Програми
«Тимчасове житло» не були закладені у бюджет на 2019 рік.
Є гуртожитки за адресою: вул. Сибірцева, 25, та вул. Чайковського,
1а,  де  станом  на  01.01.2019  року  проживає  52  ВПО.  В  рамках
реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту
«Надзвичайна  кредитна  програма   для  відновлення  України»
планується реконструкція 6 гуртожитків.

Бахмутська  міська  рада
(09.01.2019  №  вх.01-0002-
12)

5 Бахмутський
район

На  02.01.2019р.  зареєстровано
7306 ВПО.

Відсутні  місця  для  компактного  проживання  ВПО.  ВПО  для
вирішення  житлових  питань  не  звертались.  Опитненською
сільською  радою  планується  реконструювати  проект  з  метою
проживання ВПО (фінансування шукають).

Бахмутська РДА (08.01.2019
№ 1-1/01-50)

6 Великоновосілківс
ький район

На  19.12.2018р.  -13438  ВПО,  в
тому  числі  дітей  2215,  осіб
працездатного  віку  –  2532,
пенсіонерів  –  8228,  осіб  з
інвалідністю -463.

За вирішенням житлових проблем не звертались. За Програмою
«Тимчасове житло» придбано 10 квартир.

Великоновосілківська  РДА
(1 від 09.01.2019)

7 м. Вугледар Станом  на  04.01.2019  року На квартирному обліку перебувають 6 сімей з числа ВПО. Програма Вугледарська  міська  рада
Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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зареєстровано 9213 ВПО. «Тимчасове  житло»  не  реалізується.  У  1  кварталі  2019  року
планується  затвердити  міську  цільову  програму  «Пільгове
довгострокове кредитування громадян, які потребують поліпшення
житлових умов у м. Вугледарі» на 2019-2020 роки, кошти міського
бюджету 900 тис.грн. Реалізується державна Програма «ВПО/АТО».

(08.01.2019 № 2-0005-39/1)

8 м. Добропілля Зареєстровано 9060 ВПО. Рішенням Добропільської міської ради від 22.03.2017 року № 7/23-
22 була затверджена та діяла Міська програма інтеграції, соціальної
адаптації  та  захисту  ВПО  на  2017-2018  роки.  На  Програму
«Тимчасове  житло»  кошти  на  2019  рік  не  передбачені.  ВПО
проживають у 4 гуртожитках: м. Добропілля, вул. Першотравнева,
59,  та  59а;  м.  Білецьке,  вул.  Паркова,  6;  смт.  Новодонецьке,  вул.
Соборна, 6. В гуртожитках проживають 180 ВПО.

Виконавчий  комітет
Добропільської  міської
ради (09.01.2019 № 05/0008-
04/1/02)

9 Добропільський
район

Зареєстровано 474 ВПО. Звернень  від  ВПО  щодо  вирішення  житлових  проблем  не
надходило. Двома  сільрадами  (Ганнівська,  Золотоколодязька)  на
2019 рік розроблені програми щодо соціального захисту ВПО.

Добропільська  районна  ДА
(03.01.2019 № 01-28-19/001)

10 м.Дружківка Зареєстровано 11255 ВПО. Станом на 01.01.2019 року  на квартирному обліку зареєстровані 13
осіб, також 2 особи, які потребують житлове приміщення з фондів
житла  для  тимчасового  проживання.  На  кошти  Європейського
інвестиційного банку у рамках «Надзвичайної кредитної програми
для  відновлення  України»  проводиться  реконструкція  3  об’єктів:
вул.Радченка, 34а (медперсонал з числа ВПО), вул. Космонавтів 15,
вул. Радченка, 36. Ремонти не почались, кошти надійшли.

Дружківська міська рада
(№ 11/012/01 від 10.01.2019)

11 с. Званівка Зареєстровано 200 ВПО. Не потребують вирішення житлової проблеми.
В бюджеті не передбачені кошти на вирішення житлових проблем.

Званівська  сільська  рада
(33/02-08 від 09.01.2018)

12 с.Іллінівка Зареєстровано 2143 ВПО. Звернень  від  ВПО  щодо  вирішення  житлових  проблем  не
надходило.  У  зв’язку  з  відсутністю  звернень,  питання  на  сесії
сільської ради не розглядалось.

Іллінівська  сільська  рада
(14.01.2019№ 1641/02-12)

13 м. Костянтинівка Станом  на  18.12.2018  року
зареєстровано 24966 ВПО.

Інформацію не надано Костянтинівська міська рада
(09.01.2019 № ПР -1-5.1-6.2)

14 Костянтинівський
район

Зареєстровано 3296 ВПО. Місць компактного проживання ВПО немає.
Звернень з цього питання  від ВПО не надходило.

Костянтинівська РДА (б\н)

15 м. Краматорськ Інформацію не надано на запит. Регіональна  програма  «Проведення  комплексу  ремонтних  робіт
приміщень у  містах та районах з метою комплексного проживання
ВПО»:  гуртожиток  м.  Краматорськ,  вул.  Ш.  Назаренко,  3  (32
квартири,  розміщено  95  ВПО);  вул.Уральська,  5  (15  квартир,
розміщено 40 ВПО); йде реконструкція в гуртожитку вул. Рибінська,
160 (кошти Представництва ЄС та міського бюджету).
У  міському  бюджеті  на  2019  рік  кошти  на  реалізацію  Програми
«Тимчасове житло» не закладені.

Відділ  житлового
господарства  Краматорської
міської  ради  (08.01.2019  №
01-22/02)

Фінансове  управління
Краматорської  міської  ради
(11.01.2019 № 01-21/03)

16 м. Лиман та ОТГ На  08.01.2019р.  зареєстровано
24377  ВПО,  з  яких  3905  дітей,
1007 – осіб з інвалідністю, 14403 –

Рішенням  сесії  міської  ради  від  20.12.2018р.  №  7/58  -2706  «Про
затвердження Програми інтеграції,  соціальної адаптації  та захисту
ВПО на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на

Лиманська  міська  рада
(09.01.2019 № 01/ПІ-02)

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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пенсіонерів. 2019  рік»  передбачені  кошти  на  співфінансування  реконструкції
нежитлових приміщень: гуртожиток  вул. Студентська,  4,  а також
гуртожитку під багатоквартирний будинок малосімейного типу вул.
Лейка,  2.  Коштами  Програми  «Тимчасове  житло»  куплено  2
квартири.  Порядок  розподілу  та  надання  житлових  приміщень
закріплений  Рішенням  виконавчого  комітету  Лиманської  міської
ради від 21.11.2018 № 374 «Про затвердження порядку розподілу та
надання житлових приміщень для тимчасового проживання ВПО у
Лиманський ОТГ Донецької області».

17 Мангушський
район

Зареєстровані 14135 ВПО. За вирішенням житлових питань ВПО не звертались. Мангушська РДА (до001 від
08.01.2019)

18 Маріїнський
район

Зареєстровані  19805  ВПО,  з  них
4258  працездатного  віку,  2638-
дітей,  684  –особи з  інвалідністю,
12225 – пенсіонери.

Вирішення проблеми з житлом потребують 176 осіб.
 Реалізація житлових програм не запланована.

Мар'їнська  районна  ДА
(09.01.2019 № 06-19/2019-1)

19 м. Маріуполь Інформацію не надано на запит. Участь  у  Програмі  «Тимчасове  житло»:  Рішення  виконкому
Маріупольської  міської  ради  №  11  від  17.01.2018  року  «Про
запровадження порядку розподілу та надання житлових приміщень
для  тимчасового  проживання  ВПО  у  м.  Маріуполі  Донецької
області»  -  було  придбано  63  квартири.  Цитата:  «отримали
багатодітні  сім’ї,  вчителі,  медики,  працівники  правоохоронних
органів». Забезпечено житлом 215 ВПО.

Департамент  житлово  –
комунального  господарства
Донецької  ОДА  (02.01.2019
№ 0.2331/01-18/1/0/58-19)

20 Миколаївська
міська  об’єднана
територіальна
громада

Інформацію не надано на запит. За вирішенням житлових питань ВПО не звертались. Виконавчий  комітет
Миколаївської  міської  ради
(09.01.2019 № 128/03-10-14-
1)

21 м. Мирноград Станом  на  01.01.2019  року
перебуває 17238 ВПО.

На квартирному обліку перебуває 30 ВПО (7 сімей).
Розпочато  реконструкцію  2  гуртожитків  за  рахунок  коштів
Європейського  інвестиційного  банку  у  рамках  реалізації
«Надзвичайної  кредитної  програми  для  відновлення  України»:  м.
Мирноград,  мкрн. Молодіжний,  б.  37а  (можливо  розмістити  150
ВПО); м. Мирноград, мкрн. Західний, б. 31а (можливо розмістити 38
сімей ВПО)

Мирноградська  міська  рада
(10.01.2019 № вх Е-001)

22 Нікольський
район
(смт. Нікольське
Донецької області)

Станом  на  01.01.2019  року
зареєстровано 13916 ВПО, в тому
числі  дітей  –  1226,  осіб  з
інвалідністю  -392,  особи
працездатного  віку  –  1244,
пенсіонери – 11054.

В районі відсутні місця компактного проживання ВПО. З питанням
постановки на житловий облік ВПО не звертались.

Нікопольська РДА (№ 1е від
10.01.2019)

23 м. Новогродівка Зареєстровано 9118 ВПО. Цитати «Визначення житлових потреб ВПО, з метою забезпечення
їх  прав  на  житло,  здійснюється  шляхом аналізу  інформації  щодо

Новогродівська  міська  рада
(09.01.2019 № 74-1)

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
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житлових потреб ВПО з використанням Єдиної інформаційної бази
даних  внутрішньо  переміщених  осіб.  На  кінець  поточного  року
ВПО,  які  потребують  вирішення  проблеми  з  житлом,  немає.
Водночас  повідомляємо,  що  за  інформацією Управління  міського
господарства Новогродівської міської ради на квартирному обліку
не  перебувають  ВПО,  які  потребують  вирішення  проблеми  з
житлом, через відсутність звернень». Кошти у міському бюджеті на
реалізацію  Програми  «Тимчасове  житло»  не  передбачені  через
відсутність звернень ВПО, які потребують вирішення проблеми
з житлом. У м.Новогродівка місцем компактного проживання ВПО
є КП «Міський гуртожиток» м. Новогродівка.

24 Олександрівський
район

Зареєстровано 3221 ВПО. Житлові програми відсутні, кошти в місцевий бюджет на реалізацію
Програми «Тимчасове житло» не закладались.

Управління  соціального
захисту  Олександрівської
районної  ДА (04.01.2019 №
01/01-36)

25 Покровський
район

Зареєстровано 4908 ВПО. 3  сім’ї  потребують  житла.  Комунального  житла  для  надання  для
тимчасового проживає нема.

Покровська  районна
державна  адміністрація
(09.01.2019 № 06-01-12)

26 м. Покровськ Інформацію не надано на запит. Рішенням  виконавчого  комітету  Покровської  міської  ради  від
17.05.2018р.  №  180  «Про  надання  житлових  приміщень  для
тимчасового  проживання  внутрішньо  переміщених  осіб  у  місті
Покровську Донецької області» у м.Покровськ  придбано та надано
для  проживання  9  квартир  для  ВПО.  А  також  було  надано
фінансування на проведення ремонту в придбаних квартирах: 25,0
тис грн – однокімнатних, 30,0 тис грн  – двокімнатних, 35,0 тис грн.
трикімнатних.

Покровська  міська  рада
(03.01.2019 № 01-37-0002)
Фінансове  управління
Покровської  міської  ради
(46 від 10.01.2019р.)
Департамент  житлово  –
комунального  господарства
Донецької  ОДА  (02.01.2019
№ 0.2331/01-18/1/0/58-19)

27 м. Селидове Станом  на  01.01.2019  року
зареєстровано 15 543 ВПО.

Житлові програми не розроблялись. Виконком Селидівської міської
ради  подали  заявку  на  участь  у  проекті  «Сприяння  розвитку
інфраструктури. УФСІ,VI) щодо реконструкції житлового будинку у
м. Селидове, вул. К. Маркса, буд.1 (1 під’їзд).

Селидівська  міська  рада
(09.01.2019 № 04/0401-17/7)

28 м. Слов’янськ На  27.12.2018р.  взято  на  облік
37095 ВПО, з них 4819 –діти  ВПО
до 18 років.

Немає фонду тимчасового проживання.
За  кошти  Європейського  інвестиційного  банку  передбачено
реалізацію проекту «Комунальний гуртожиток на вул.Кільцевій, 2а,
м. Слов’янськ – капітальний ремонт для розміщення ВПО».

Слов’янська  міська  рада
(09.01.2019 № 01.01-19/01)

29 м. Соледар Інформацію не надано на запит. Звітність не ведеться, програми не реалізуються. Соледарська  міська  рада
(04.01.2019 № 33/18-19)

30 м. Торецьк 7704  ВПО,  в  тому  числі  дітей
1373,  інвалідів  277,  пенсіонерів
3864.  Адресну  допомогу
отримують 1757 ВПО (1050 сімей
ВПО).

Участі  в  житлових  програмах  не  беруть, близько  розташовані  до
лінії розмежування.

Управління  соціального
захисту  населення  ВЦА  м.
Торецьк  (16.01.2019  №
06вих62)
ВЦА м. Торецьк (09.01.2019

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
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№ 178-13/1ПІ)
31 Ясинуватський

район
На 31.12.2018 року зареєстровано
7662 ВПО.

Звернень щодо надання соціального житла від ВПО станом на
01.01.2019  року  не  надходило.  Відсутні  гуртожитки  для
проживання.
 В бюджет кошти на житлові програми у 2019 році не закладені.

Ясинуватська  РДА
(04.01.2018 № 2-3/55)

Таким чином: 

1.В  отриманих  відповідях  на  запити  4  відповіді  не  містять  інформацію  про  кількість  зареєстрованих  ВПО  в  межах  їх
адміністративно- територіальної одиниці (м. Соледар, м.Покровськ, Миколаївська міська об’єднана громада, м. Краматорськ), а відповіді
на  запит,  направлений  в  м.  Маріуполь,  взагалі  не  надійшло  (інформація  взята  із  відповіді  Департамент  житлово  –  комунального
господарства Донецької ОДА). 

2.У відповідях від  органів місцевого самоврядування 11 населених пунктів міститься інформація, що ВПО за вирішенням житлових
питань не звертались.

3.У  відповідях  від   органів  місцевого  самоврядування  11  населених  пунктів  надана  інформація,  що  житлові  програми  не
реалізуються,  в бюджет на 2019 рік кошти не закладені.  При чому тільки у відповіді від м. Торецьк пояснена причина, як: «близько
розташовані до лінії розмежування», в більшості інших відповідях відсутність програм та закладених коштів пояснюється відсутністю
запитів та звернень ВПО з метою вирішення житлових питань. 

4.У відповіді, наданої від Костянтинівська міська рада (09.01.2019 № ПР -1-5.1-6.2), інформації стосовно стану вирішених житлових
не надано. 

Висновок: На прикладі Донецької області, яка має достатньо великий у порівнянні з іншими областями обсяг фінансування 
державних житлових програм, наявність програм міжнародної допомоги, спостерігаються такі тенденції:

1)Відсутність систематизації та аналізу потреб ВПО, що призводить до повної відсутності знань у місцевої влади про потреби
ВПО. Так,  у  великій  кількості   відповідей  від  органів  місцевого  самоврядування  різних  населених  пунктів  спостерігаються  схожі
причинно-наслідкові конструкції в тексті (практично ідентичного формулювання): «ВПО за вирішенням житлових питань не звертались,
тому в бюджет на наступний рік кошти на вирішення таких питань не закладались». Для населених пунктів, де кількість ВПО невелика,
така тенденція також характерна. Опитувань та аналізу потреб ВПО жодний населений пункт не проводить.

2)Відсутність у органів місцевого самоврядування деяких населених пунктів знань про чинні державні житлові програми
для ВПО та програми міжнародного фінансування, які наразі приймають заявки від територіальних громад та населених пунктів
з метою вирішення житлових проблем. Це може свідчити про відсутність системного інформування з боку міжнародних організацій або

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
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вищих  центральних  органів  влади,  або  про  незацікавленість  в  отриманні  подібної  інформації  з  боку  самих  органів  місцевого
самоврядування конкретних населених пунктів.

3)Відсутність залучення громадськості у визначенні потреб ВПО та місцевої громади. Так, в жодній відповіді не було надано
інформації про співпрацю з місцевими активістами серед ВПО, громадськими організаціями, залучення їх до обрання об’єктів та програм
для реалізації. Є скарги від представників громадськості про закритість даних процедур.

4)Різний підхід до вирішення житлових та інших проблем ВПО.  Так,  в деяких населених пунктах питання ВПО взагалі  не
розглядаються,  тому на запити щодо отримання публічної  інформації  відповідні органи місцевого самоврядування не можуть надати
інформацію, бо вона відсутня в документованому вигляді. Відповіді органів місцевого самоврядування та органів державної влади одного
і того ж населеного пункту інколи мають різну інформацію.

2.3.Порівняння впровадження житлових державних програм 
та реалізації місцевих програм по забезпеченню ВПО  

у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській областях України.

Вирішення житлових питань в інших областях, таких як Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та Луганська, здійснювалось в
порівняльному розрізі,  з метою виявлення як позитивної,  так і  негативної  практики,  системних порушень. Як і  в розділі  2.2 Оцінки
результатів впровадження Стратегії, систематизація в даному розділі проводилась з акцентом на звернення ВПО по чинним житловим
програмам з метою вирішення їх житлових питань, опрацювання органами місцевого самоврядування таких звернень, а також виявлення
самостійних пропозицій, місцевих програм, які реалізуються органами місцевого самоврядування з метою вирішення житлових питань
ВПО.

Показник Дніпропетровська Запорізька Харківська Луганська
Зареєстрована
кількість  ВПО
у області

Інформацію не надано на запит. Згідно  з  інформацією,  наданою  в
листі  №  79-01-382-е  від
04.01.2019р.  Запорізькою  ОДА,
станом  на  27.12.2018  року  в
області зареєстровано  56541 ВПО.
У листі від 04.01.2019 року № І3-
0706-Е  Виконавчий  комітет
Запорізької  міської  ради  надає
інформацію,  що  у  м.  Запоріжжі

Відповідно  до  інформації,
наданої у листі  Харківська ОДА
(09.01.2019 № 01-33/12),  станом
на 17.12.2018 року зареєстровано
131  564  ВПО,   при  цьому
уточнює  в  своїй  відповіді  ГУ
ПФУ:  47  230  ВПО  є
пенсіонерами  (лист  ГУ ПФУ №
1568/02-20  від  16.01.2019).  В

Інформацію не надано на запит.
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станом  на  29.12.2018  року  було
зареєстровано/перебувало  на
обліку  23 427 ВПО.

самому  м.  Харкові  станом  на
01.01.2019  року  перебуває  на
обліку  88  635  ВПО  (68  749
сімей).  Отримують  адресну
допомогу  10  866  сімей.  (лист
Департаменту праці та соціальної
політики  №  34/0/147-19  від
08.01.2019р.)

Стоять  у
житловій  черзі
по області

Інформацію не надано на запит. Станом  на  29.12.2019  року  на
квартирному  обліку  в  районних
адміністраціях  Запорізької  міської
ради перебуває 10 ВПО

Із  зверненням  щодо
забезпечення/  поліпшення
житлових  умов  звернулись  316
ВПО.  Цитата  з  листа-відповіді:
«Крім  того  потребують
забезпеченням житлом 336 ВПО,
які  мешкають  у  модульному
містечку м. Харкова,  у зв’язку з
закінченням  строку  експлуатації
модульних будинків».

Інформацію не надано на запит.

Наявність
обласної/регіон
альної
Стратегії
інтеграції  ВПО
та План заходів
з  реалізації
Стратегії

Інформацію не надано на запит. Забезпечення  тимчасового
проживання  ВПО  у  Запоріжжі
здійснюється  відповідно  до
Порядку  використання  коштів
бюджету  міста  на  забезпечення
тимчасового проживання ВПО,
 які  переїхали на територію міста
Запоріжжя,  що  затверджений
рішенням  виконавчого  комітету
Запорізької  міської  ради  від
28.08.2017р.  №  472,  яким
передбачена  допомога  на
тимчасове  проживання  ВПО  у
гуртожитках  (компенсується
різниця щодо оплати комунальних
платежів)18

Інформацію не надано на запит. Регіональна  цільова  програма
щодо підтримки та адаптації ВПО
в Луганській області на 2017 -2018
роки,  затверджена  Керівником
Регіональної  ЦВА  №  65  від
03.02.2017р.9

Наявність
Стратегії
розвитку
області   та
Плану заходів з
реалізації
Стратегії

Стратегія  розвитку
Дніпропетровської  області  на
період  до  2020  року,
затверджена  рішенням
Дніпропетровської  обласної
ради  від  26.09.2014р.  №  561–
27/VI19.
План  заходів  з  реалізації

Стратегія  регіонального  розвитку
Запорізької  області  на  період  до
2020  року,  затверджена  рішенням
Запорізької  обласної  ради  від
25.02.2016 № 121.

План заходів на 2019 -2020 роки
з реалізації Стратегії регіонального

Стратегія  розвитку  Харківської
області на період до 2020 року10

План заходів на 2018–2020 роки з
реалізації  Стратегії  розвитку
Харківської області на період до
2020 року 11

Розпорядженням  Голови
Луганської  ОДА,  керівника
обласної ВЦА, від 18.04.2017р. №
232  затверджена  Стратегія
розвитку  Луганської  області  до
2020 року12

План заходів на 2017–2018 роки з
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Стратегії  розвитку
Дніпропетровської  області  на
період  до  2020  року,
затверджений
рішенням  Дніпропетровської
обласної  ради  від  26.09.2014р.
№ 561–27/VI20

розвитку  Запорізької  області  на
період до 2020 року22.

реалізації  Стратегії  розвитку
Луганської  області  на  період  до
2020 року 13

Наявність  в
області
гуртожитків  та
модульних
містечок
(соціального
житла)  для
поселення

м. Нікополь, вул. Добролюбова,
105;
м. Нікополь, вул. Г.Чорнобиля,
2;
модульне містечко, м.Нікополь,
вул.  Жуковського,  99;  м.
Верхньодніпровськ,  вул.
Дедишка, 1;
смт.  Дніпровське,  вул.
Островського, 5; м. Павлоград,
вул.  Заводська,  28;м.
Дніпрограл,  вул.  Дніпровська,
571;
м.  Павлоград,  вул.  Войнової,
7а;
смт.  Славгород,  Славгородська
АЗПСМ;  смт.  Іларіонове,
Іларіонівська  АЗПСМ;  м.
Кам’янське , вул. Квітів, 12а; м.
Кам’янське,  вул.
Дніпробудівська,  13а;м.
Кам’янське,  вул.
Б.Хмельницького,  20;  м.
Кам’янське,  вул.  8  Березня,
29а/24;  модульне  містечко  м.
Кам’янське, бул. Героїв,  15;  м.
Кам’янське,  вул.  Володимира
Логінова,  100;  м.  Кам’янське,
пр.  Конституції,  11;  м.
Кам’янське,  вул.  Лермонтова,
151,  готель  6;  м.
Новомосковськ,  вул.
Гетьманська,  236;с.  Панасівка,
вул.  Північна,  36;  м.Дніпро,
вул. В.Нечая, 21; м. Дніпро, пр.

З  метою  проживання  ВПО   у  м.
Запоріжжі обладнанні місця для їх
компактного  проживання:  вул.
Сталеварів,  8;  вул.  Центральный,
19Б;  вул.  Фільтрова,  2;  вул.
Історична,  106;  пр.  Соборний,  81;
вул.  Дослідна  станція,  74;  вул.
Незалежної  України,  80А;  готель
«Хортиця»,  вул. Чарівна, 50, вул.
Патріотична,  64,  вул.Ін.
Преображенського,  3  (йде
реконструкція).   За  адресою  м.
Запоріжжя,  вул.  Стешенка,  18
розташоване модульне містечко.
 Крім  цього  є  місця  компактного
проживання  за  адресами:  м.
Мелітополь,  вул.  Г.Сталінграду,
13,  м.  Мелітополь,  вул.
Гвардійська,  38,  м.  Мелітополь,
вул.Інтеркультурна,  380;  смт.
Комиш – Зоря, вул. Польова, 1а.
В  інших  відповідях  надається
інформація  про  можливі
розміщення  ВПО  за  умови
ремонту: м. Бердянськ:
Вул.  Туристична,  6  Г  –
недобудований житловий будинок;
вул.  Правди  7  –  нежитлові
вбудовані  приміщення,  перший
поверх  житлового  будинку,
загальна  площа  471  кв.м;  вул.
Верещагіна,  10,  -  нежитлові
вбудовані  приміщення,  перший
поверх  гуртожитку,  загальна
площа  –  294,  2  кв.м.  М.  Токмак,

Місця  для  тимчасового
проживання  ВПО:  «соціальний
гуртожиток»  за  адресою  вул.
Валентинівська,  23  Г,
розрахований на 50 ліжко-місць в
19  номерах.  Для   розміщення
ВПО у м.  Харкові  діє  модульне
містечко,  в  якому  станом  на
17.12.2018 року  проживають 336
осіб.

На запити інформацію не надано

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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Сергія  Нігояна,  55;  модульне
містечко  м.  Дніпро,  вул.
Рилєєва,  34Б;  м.Вільногорськ,
вул.  Гагаріна,  буд  9  та  11;  м.
Вільногірськ,  вул.  Центральна,
37а;м.  Покров,  вул.  Героїв
України,  13;  м.  Покров,  вул.
Центральна,  49/1  та  49/2;  м.
Кривий  Ріг,  вул.Олександра
Васякіна
 54а; м. Кривий Ріг, вул. Героїв
АТО, 34Б та 79Б; м. Кривий Ріг,
вул.  Костенка,  буд  12,  м.
Кривий  Ріг,  вул.  Степана
Тільги, буд 40А; м. Кривий Ріг,
вул.  Вадима  Гурова,  74;
модульне  містечко  смт.
Мирівське,  вул.  Брестська;  м.
Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 3;
м.  Кривий  Ріг,  вул.
Добролюбова,  10;  м.  Кривий
Ріг,  пр.  Південний,  19;  с.
Гупаловка,  вул.  Центральна,  1
корпус  лікарні;  с.  Чернеччина,
вул.  Лісова,  30,  табір
«Веселка»,  м.  Дніпро,  пров.
Архітектурний,  2;  пров.
Ялицевий  5  (наразі
відкривається для заселення).

вул.  Ковальська  –  двоповерхова
нежитлова  будівля;  вул.  14
вересня, 153а – нежитлова будівля;
Василівський  район,  м.
Дніпрорудне,  вул.  Зелена,  3.  –
будівля  ДНЗ  №  8,  не
використовується,  може  бути
переобладнана.
Великобілозерський  район,  с.
Великобілозерське,  вул.
Таврійська,  11,  гуртожиток,  2
поверхи,  431,1  кв.м.
Новомиколаївський  район,  вул.
Шкільна, 92, смт. Новомиколаївка,
- гуртожиток. Чернігівський район,
с.  Новополтавка,  вул. Центральна,
199  –  п’ятиповерхова  будівля,
потребує капітального ремонту.

Програма
«Доступне
житло»

Згідно  із  Наказом  Мінрегіону
від 30.11.2017р. № 312, у 2018
році  був  відібраний  один
житловий  об’єкт  у  м.  Дніпро:
м.Дніпро, ж/м Лівобережний-3,
житловий будинок №3 в районі
просп.Миру-
вул.Усенка-вул.Рилєєва  (в
районі будинку №3 по бульвару
Кобзаря). За 2018 рік підписали
договір  та  отримали
фінансування в області 17 ВПО,

У Запорізькій області  у 2019 році
визначений один житловий об’єкт
за  адресою:  м.  Запоріжжя,  вул.
Нагнибіди,  76;  у  2018  році  -  м.
Запоріжжя,  вул.  Новокузнецька,
76.  За 2018 рік  підписали  договір
та  отримали  співфінансування  в
області - 12 ВПО, за 2017 рік – 5
ВПО14.

Відповідно до Наказу Мінрегіону
від  30.11.2017р.  №  312,
Міжвідомча  комісія  обрала  26
житлових об’єктів у Харківській
області  для  участі  у  Програмі
«Доступне  житло».  В  деяких
об’єктах  вже  немає  вільних
квартир.  За  2018  рік  підписали
договір  та  отримали
фінансування в області  19 ВПО,
які подавали заявки. У 2017 році
-  12 осіб14.

Згідно  з  офіційним  веб-сайтом
Луганського  регіонального
управління Держмолодьжитла
для  участі  у  Програмі  було
відібрано два житлові об’єкти, що
знаходяться  у  м.  Сєвєродонецьку:
мікрорайон 80, вул.Вілєсова, 11 та
вул.  Вілєсова,  18.  За  2018  рік
підписали  договір  та  отримали
співфінансування в області 5 ВПО,
за 2017 рік – 9 ВПО14.

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
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які  подавали  заявки.  У  2017
році -  6 осіб14

Програма
«Тимчасове
житло»

МТОТ  погоджено  купівлю
житла у м. Кривий Ріг.

На  виконання  Програми
«Тимчасове  житло»  були  подані
заявки на МТОТ наступними ОТГ:
Широківською  ОТГ,
Гуляйпільскою  ОТГ,
Преображенською  ОТГ
Оріхівського району, м. Бердянськ,
м.  Приморськ,  смт.  Степногірськ
Василівського району.
Виконавчий  комітет  Запорізької
міської  ради  (лист  17.12.2018р.
№73-0682-Е)  цитата:  «…на
сьогоднішній  день  виділення
коштів  міського  бюджету  для
впровадження  інших  житлових
програм не планується.»
В  іншому  листі  Департаменту  з
управління  ЖКГ  Запорізької
області   Р-8122  від  17.12.2018
подібна  цитата:  «У  зв'язку  з
обмеженістю  коштів  міського
бюджету, видатків на будівництво,
реконструкцію,  капітальний
ремонт  об’єктів  житлового  фонду
не  комунальної  власності  та
придбання у комунальну власність
житла  для  надання  у  тимчасове
користування ВПО не планується».

Інформацію не надано на запит. 1)В Попаснянському  (10506 ВПО)
районі  в  рамках  реалізації
Програми  «Тимчасове  житло»
придбано 9 квартир: 3 квартири –
м.  Золотенка,  6  квартир  –  м.
Попасна.(відповідь  на  запит
Попаснянської   РДА  №  01-20-65
від  10.01.2019р.).  2)Фонду  житла
для  тимчасового  проживання  в
Сєвєродонецькій  міською  радою
не  сформовано  за  відсутністю
коштів.  (відповідь  на  запит
Сєвєродонецька міська рада № 167
від  11.01.2019р.).  МТОТ
погоджено  купівлю  житла  у  м.
Гірське,  м.  Новотошківка,  м.
Золоте.  Але  в  той  же  час  у
відповіді  ВЦА  м.  Золоте  та  с.
Катеринка Попаснянського району
(лист  №  1897  від  18.12.18р.)
зазначено, що станом на 18.12.2018
року їх проект стосовно придбання
4  квартир,  який  погоджений
МТОТ,  поки  не  реалізується  на
підставі  відсутності
співфінансування  з  державного
бюджету.

Урядова
програма
«Відновлення
та  розбудови
миру  в  східних
регіонах
України»

Програма орієнтована лише на Донецьку та Луганські області. Заплановано,  стан  реалізації
невідомий/інформація відсутня:
1)Реконструкція трьох виробничих
корпусів  під  багатоквартирні
житлові  будинки  у  м.
Сєвєродонецьку  Луганської
області;
2)  Відновлення  пошкоджених  та
зруйнованих  багатоквартирних
будинків у м. Попасній Луганської
області;  3)  Реконструкція
багатоквартирного двоповерхового

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

16



житлового будинку в м. Кремінній
Кремінського  району  Луганської
області під соціальне житло;
4)  Реконструкція  п’ятиповерхової
будівлі  колишнього  гуртожитку
аграрного ліцею в смт Біловодськ
Біловодського  району  Луганської
області  під  соціальне  житло  для
внутрішньо  переміщених  осіб
загальною площею 4000 кв. метрів
з  влаштуванням  банно-прального
комплексу;  5)  Реконструкція
нежитлової будівлі під гуртожиток
комунальної  власності  по   вул.
Залізничній,  1,  м.  Старобільськ
Луганської області; 6) будівництво
багатоповерхового  житла,   м.
Старобільськ  Луганської  області
(новобудова);  7)  капітальний
ремонт  дахів  будівель  та
гуртожитків комунальної власності
в  м.  Старобільську  Луганської
області  для  передачі  до  органу
самоорганізації  населення  та
об’єднання  співвласників
багатоквартирних будинків.

Програма
«ВПО/АТО»

3  родини  загиблих  учасників
АТО  з  числа  ВПО  отримали
грошову  компенсацію  та
придбали житло.

На даний час за рішенням Комісії
прийнято рішення про придбання
житла 3 ВПО в рамках Програми
«ВПО/АТО» .

На  виконання  Програми
«ВПО/АТО»  Комісія  щодо
розгляду  заяв  ВПО,  що  захищали
суверенітет  України,  прийняли
рішення про призначення грошової
компенсації 20 учасникам бойових
дій із числа ВПО.

Інформацію не надано на запит

Місцеві
пільгові
кредити  в
містах

Інформацію не надано на запит. Цільова програма забезпечення
молоді  міста  Запоріжжя  житлом
на  2018-2020  роки,  затверджена
рішення Міської ради 20.12.2017
№3315

Виконком Харківської міської ради
у своєму листі від 08.01.2019р. №
3/243/181-18.08-30:  з  2018  року  у
м.  Харкові  здійснюється  Міська
цільова  соціально  –економічна
програма будівництва (придбання)
доступного  житла  на  2010  -2020
роки  щодо  надання  за  рахунок
коштів  бюджету  міста  Харкова

Інформацію не надано на запит.

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
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пільгових  довготермінових
кредитів  для  будівництва
(придбання)  житла  для  ВПО,  які
фактично мешкають  у  м.  Харкові
не менше 1 року.  Умови кредиту
передбачають  отримання
безвідсоткового  кредиту  терміном
на  15  років,  при  цьому  перший
внесок  складає  лише  6  %  від
загальної  суми.  Станом  на
01.12.2018  року  укладено  13
договорів з мешканцями м. Харків
з числа ВПО на загальну суму 6,7
млн  грн.  Виконавцем  Програми є
міська рада.

Місцеве
кредитування
сільських
програм  або
обласні
програми

Існує програма індивідуального
житлового  будівництва на селі
«Власний дім». Протягом 2018
року  ВПО,  які  проживають  у
Дніпропетровській  області,  не
подавали  заяв  та  не
користувалися  пільговим
кредитуванням.

1)  Обласна  програма  «Молодій
запорізькій  родині  –  доступне
житло»  на  2018  –  2022  роки,
затверджена  Запорізькою
обласною радою  від  01.03.2018
№ 6616

2)Станом на 2019 рік діє місцева
Програма  «Сільське  подвір’я»,
що  було  затверджено
Розпорядженням Голови ОДА №
656  від  10.11.2016р.,  в  рамках
якого надаються пільгові кредити
на  придбання  житла  в  сільській
місцевості.  В  даній  програмі
можуть приймати участь і ВПО.
За інформацією Запорізької ОДА,
станом  на  01.06.2018  року
внутрішньо переміщені особи не
зверталися  до  Обласного  фонду
підтримки  індивідуального
житлового будівництва на селі23.

Рішенням  Харківської  обласної
ради  була  затверджена  обласна
Програма  індивідуального
житлового  будівництва  на  селі
«Власний дім» на 2019 рік. Станом
на  13.06.2018  року  ВПО,  які
зареєстровані  у  Харківській
області, не  отримали кредитів для
участі у вказаній Програмі.

Затверджено  пільгове
кредитування  Розпорядженням
Головою   ОДА  -ЦВА  від
16.01.2018р.  №  3624.  Обласні
пільгові  кредити отримали у 2018
році  4  сім’ї  з  числа  ВПО  (лист
Луганської ОДА № 1-14/1794е від
29.11.2018р.)

Розпорядженням  Голови
Луганської  ОДА,  керівника
обласної ВЦА, від 16.12.2016р. №
768,  затверджена  Регіональна
комплексна  програма  підтримки
індивідуального  житлового
будівництва на селі та покращення
умов  життєзабезпечення
сільського  населення  «Власний
дім» на 2017–2022 роки26.  Станом
на  25.05.2018  року звернень  для
участі  у  Програмі  від  ВПО,  які
зареєстровані у Луганській області,
не надходило.

Проект
«Сприяння
розвитку
соціальної

Проект «Сприяння розвитку соціальної  інфраструктури.  УФСІ V» (фаза  І)17 спрямований на розвиток
сходу  України  і  впроваджується  у  3-х  областях:  Дніпропетровській,  Харківській  та  Запорізькій.
Впровадження першої фази проекту розпочалось у 2015-му та триватиме до кінця 2018-го року. Сума
гранту Уряду Німеччини складає 9 мільйонів євро.

Фінансування  не  було
передбачено.

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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інфраструктур
и УФСІ V»

5  об’єктів  для  проживання
ВПО: м. Павлоград (19 квартир,
вул.  Ливарна,  18);  м.
Кам’янське  (36  квартир,  пр.
Конституції,  32);  м.
Верхньодніпровськ (16 квартир,
вул.  Федоровського,  21);  м.
Вільногірськ  (16  кімнат,  вул.
Устенка,  29-А);  с.  Чумаки
Дніпровського  району  (10
квартир,  вул.  Меліоративна,
76),  які  наразі  перебувають  на
етапі  активного  будівництва.
Таким  чином  буде  створено
житло  для  майже  270  ВПО.
Житло  надається  у  тимчасове
користування  на  1  рік  з
можливістю пролонгації  у  разі
дотримання  пунктів  договору.
(лист  Департаменту
соціального  захисту
Дніпропетровської  ОДА  від
14.01.2019р. № 323/0/192-19)

У  межах  проекту  УФСІ
здійснюється  будівництво
соціального  житла  для  ВПО,
зокрема три гуртожитки — у м.
Мелітополі  (30  кімнат,  вул.
Інтеркультурна,  380;  вул.  Героїв
Сталінграда,  13;  вул.
Гвардійська,  38),  один  —  у  м.
Токмаку  (17  квартир,  вул.
Центральна,  55-К)  та  один  — у
смт  Комиш-Зоря  Більмацького
району  (4  квартири,  вул.
Польова,  1-А).   Вже  мешкає  71
ВПО, повністю не заселені.

Впроваджуються 6 мікропроектів:
м.  Богодухів,  вул.  Моргунова,  23-
Б, - 10 квартир, 30 ВПО отримали
житло;  м. Лозова, вул. Супруна, 17
–  гуртожиток,  запланована
кількість  осіб,  які  отримують
житло, – 50 ВПО, роботи виконані,
ще  не  заселені  (в  порядку
оформлення);  м.  Красноград,
соціальне  житло  –  квартири,
запланована  кількість  ВПО,  які
отримують  житло,  –  40  осіб,
роботи виконані, ще не заселені (в
порядку  оформлення),  смт.
Золочів,  вул.  Філатова,  20,  –
соціальний  гуртожиток,
запланована  кількість  ВПО,  які
отримують  житло,  –  56  осіб,
роботи  виконані  на  90  %,
планується  введення  в
експлуатацію в січні 2019 року;  м.
Деркач,  вул.  Наукова,  26-
соціальний  гуртожиток,
запланована  кількість  ВПО,  що
отримує  житло,  -  85  осіб,  роботи
виконані  на  84  %,  планується
введення в експлуатацію в березні
2019  року;  м.Ізюм,  пр.
Незалежності,  65,  -  соціальний
гуртожиток,  запланована кількість
ВПО, що отримує житло, -75 осіб,
роботи  виконані  на  58  %,
планується  введення  в
експлуатацію в квітні 2019 року.

Проект
«Сприяння
розвитку
соціальної
інфраструктур
и УФСІ.VI»

15.11.2018 року почався  новий проект Українського фонду соціальних інвестицій «Сприяння розвитку соціальної  інфраструктури. УФСІ.VI».
Третього березня 2018 року УФСІ та Німецький державний банк розвитку KfW підписали Окрему угоду до фінансової та проектної угоди від
19.04.2018  року,  якою передбачено  надання  Урядом  Німеччини  гранту  в  розмірі  9  млн.евро  на  виконання  Проекту  «Сприяння  розвитку
соціальної  інфраструктури.  ІФСУ.VI».  Наразі  тримає  відбір  мікрогрантів  від  територіальних  громад  Дніпропетровської,  Запорізької,
Харківської, Луганської та Донецької області.

Міжнародна
допомога інших

У м. Нікополі
Дніпропетровської  області

За участю Європейського Союзу
та  Програми  розвитку  ООН  в

Інформацію не надано на запит. Інформацію не надано на запит.

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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донорів,  таких
як:  GIZ,  УВБК
ООН,
Представництв
а ЄС.

впроваджується  місцева
програма  у  співпраці  з  GIZ
«Щодо  вирішення  проблем
забезпечення малозабезпечених
груп населення з пріоритетами
вирішення  проблем  ВПО  в  м.
Нікополі».  Згідно  з  цією
програмою,  запланована
реконструкція  та  відбудова  3
гуртожитків  з  можливістю
приватизації  в  майбутньому  їх
ВПО  (вул.  Лапінська,  49;  вул.
Станіславського,  28;  вул.
Кармелюка, 4).
За  сприяння  Німецького
товариства  міжнародної
співпраці
(GIZ)  для  розміщення  ВПО
були змонтовані 945 модулів у
п’яти транзитних містечках (м.
Дніпро,  Кривий  Ріг,
Кам’янське,  Павлоград,
Нікополь),  у  яких  проживає
приблизно 1,5 тис. осіб.
У  2015-2016  році  було
реалізований  проект
«Забезпечення  житлом  ВПО  у
Дніпропетровській  області»,  за
рахунок   коштів
Представництва  ЄС  в  Україні
було  відремонтовано  15
гуртожитків  у
Дніпропетровській  області.
Станом  на  01.01.2019  року
заселені  не  всі,  в  деяких
гуртожитках  ремонтні  роботи
відбулись не в повному обсязі,
що  вимагає  додаткового
дофінансування  ремонту.  В  м.
Дніпрі  дофінансування  йде  з
місцевого бюджету.

області  також  впроваджується
місцева  програма  «Місцевий
розвиток,  орієнтований  на
громаду  —  ІІІ»   Підгірненської
сільської  ради
Новомиколаївського  району.
Згідно з  нею, у  липні  2017 р.  у
смт  Новомиколаївка  за  адресою
вул. Шкільна, 92, був введений в
експлуатацію  двоповерховий
гуртожиток на 24 кімнати.

Наразі є можливість поселення у
гуртожиток  за  адресою:  м.
Запоріжжя,  вул.  Патріотична,  64
(лист Департаменту з управління
ЖКГ Запорізької області   Р-8122
від  17.12.2018р.),  який  був
відремонтований за кошти УВКБ
ООН.

Виділення Інформацію не надано на запит. Інформацію не надано на запит. 1)  Розроблений  проект  «Нове 1) Проект регіонального розвитку:

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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землі  під
індивідуальне
та  комплексне
будівництво
житла для ВПО
та  інші  місцеві
програми

життя будівель», завданням
якого  є  здійснення  реконструкції
порожніх,  тих,  що  не
використовуються,  будівель  під
житлові будинки для забезпечення
квартирами  сімей,  зокрема  ВПО.
Поки не впроваджений.
2)  Проект  «Забезпечення  житлом
та покращення умов проживання»
- реконструкція під гуртожитки
значної  частини  об’єктів
житлового фонду, яка сьогодні не
використовується.  під  ВПО,
учасників  бойових  дій  та  інших
місцевих жителів.
3)  Обласна  програма  надання
підтримки  учасникам  АТО  для
будівництва та придбання житла в
Харківській  області  на  2016–2018
роки.  Учасниками  Програми
можуть  бути  також  учасники
АТО/ООС,  зареєстровані  в
Харківській області як  ВПО.

«Реконструкція  багатоквартирного
двоповерхового  житлового
будинку  в  м.  Кремінна  під
соціальне житло, у тому числі для
розміщення ВПО».
2)У межах виконання регіональної
Програми  адаптації  ВПО   були
виділені кошти у сумі 104 млн 285
тис грн, зокрема на:
«будівництво  житлового  будинку
№  16-Б  в  мікрорайоні  №  7  м.
Рубіжного — 52 млн 428 тис. грн;
реконструкція  будівель  по  вул.
Чехова,  9  та  Чехова,  9-Б  під
житловий будинок в м. Рубіжному
— 31 млн 857 тис грн; «придбання
житлової  будівлі  з  метою
розміщення  викладачів  та
співробітників  ЛНУ  ім.  Тараса
Шевченка — 20 млн грн.»
3)  Під  виконання  регіональної
Програми  адаптації  ВПО
Луганська  ОДА  розпочала
процедуру  відведення  двох
земельних ділянок під будівництво
багатоповерхових  житлових
будинків  для  ВПО  у  м.
Сєвєродонецьку.  Окрім  того,  вже
розпочався  процес  створення
реєстру вільних земельних ділянок
в  межах  населених  пунктів,  що
призначені для будівництва житла
для  ВПО.  Станом  на  25.05.2018
року  зарезервовано  18  земельних
ділянок  у  містах  обласного
значення загальною площею 37,98
га  під  будівництво  житлових
багатоповерхових будинків.

Таким чином: 
1.Із  4  областей  тільки  одна,  а  саме  Луганська,  підтвердила  наявність   подібного  документу  за  метою та  змістом  до  Стратегії

інтеграції  ВПО, який був прийнятий та  затверджений на  місцевому рівні,  а  саме:  Регіональна  цільова програма щодо підтримки та
Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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адаптації ВПО в Луганській області на 2017 -2018 роки, затверджена Керівником Регіональної ЦВА № 65 від 03.02.2017р. 

Уточнення:  в  Запорізькій  області  прийнятий   Порядок  використання  коштів  бюджету  міста  на  забезпечення  тимчасового
проживання ВПО,  які переїхали на територію міста Запоріжжя, що затверджений рішенням виконавчого комітету Запорізької міської
ради від 28.08.2017 № 472, але зазначений документ не охвачує весь комплекс питань, з якими стикаються ВПО.

2. Жодна із 4 областей не підтвердила наявність прийнятого на  локальному рівні  Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції
внутрішньо переміщених осіб.

3. В листах відповідях від органів центральної влади та органів місцевого самоврядування, в загальному доступі ЗМІ міститься
інформація про велику кількість об’єктів, які впродовж 2014 -2019 року були задіяні  в державних/місцевих житлових програмах або
ремонт яких був профінансований за рахунок міжнародної допомоги. 

4.  Жодна  із  областей  не  провела  аудит  житлових  програм,  відремонтованих  об’єктів,  та  не  має  інформацію  про  процент
використаного житла із подібних об’єктів. 

5. Жодна із областей не має повної та  оперативної інформацію щодо кількості вільних місць в місцях компактного проживання
ВПО, в об’єктах, які були відремонтовані за рахунок міжнародної допомоги. 

Висновки:  Ґрунтуючись на підставі отриманої інформації, можна дійти до таких висновків:

1)Відсутність систематизації та аналізу потреб ВПО.  
Органи соціального захисту та інші органи місцевого самоврядування, органи державної влади не реалізують функцію збору та

аналізу потреб ВПО  (наявність/відсутність житла, вимоги до житла тощо). Цю не притаманну їм функцію беруть на себе громадські та
благодійні організації, які працюють з ВПО. Але відповідно до українського законодавства будь-яка надана інформація, за допомогою
якою можна  ідентифікувати  особу,  є  персональними  даними,  що вимагає  від  розпорядника  інформації  забезпечення  високого  рівня
захисту. Звичайно, громадський сектор не має таких умов для обробки та зберігання персональних даних (сейф, спеціальні програми
захисту тощо).  Таким чином державні органи та органи місцевого самоврядування фактично переклали свої функції  на громадський
сектор, який не може без порушення українського законодавства їх здійснювати.

2)Відсутні  систематизація,  узгодженість  впровадження  та  реалізація  проектів  від  різних  міжнародних  та  національних
донорів, державних та місцевих програм; дублювання проектів.

Діяльність у напрямку розв’язання житлової проблеми ВПО у зазначених областях  характеризується хаотичним прийняттям різного
роду програм, які в деяких випадків зовсім не мають позитивної практики реалізації: 1)  відсутності  у вільному доступі інформації про
наявність  місць  в  таких  місцях  компактного  поселення;  2)  у  непродуманості  планування:   в  деяких  об’єктах,  які  передбачені  для
тимчасового проживання,  ВПО не проживають на підставі віддаленості від великих населених пунктів та відсутності роботи тощо; 3) у

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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відсутності контролю за ремонтними роботами: деякі об’єкти, які передбачені для тимчасового проживання, відремонтовані неякісно або
частково, та інформація про це не надана зацікавленим особам для пошуку фінансування додаткового ремонту тощо.

Так, в деяких населених пунктах спостерігається реалізація практично ідентичних проектів від різних донорів, при чому попит на
результати впровадження таких проектів не відповідає кількості залучених донорів (наприклад, заселення ВПО в гуртожитки в сільській
місцевості або віддалено від великих міст).  Місцеві та державні програми також не узгоджуються із наявними в даному регіоні  вже
реалізованими проектами або проектами, що реалізуються. Таким чином в окремих населених пунктах відчувається нестача житлових
програм, а в інших перенасичення програмами без врахування попиту на них.

3)Відсутня інформація про наявність регіональної Стратегії інтеграції ВПО та Планів її реалізації. Деякі області взагалі не
надали  інформацію  про  наявність  або  відсутність  Стратегії  інтеграції  ВПО  та  Плану  її  реалізації,  які  вони  мали  б  прийняти  на
регіональному рівні. 

4)Спостерігається відсутність залучення громадськості у визначення потреб ВПО та місцевої громади. Так, в жодній відповіді
не була надана інформація про співпрацю з місцевими активістами серед ВПО, громадськими організаціями, залучення їх до обрання
об’єктів та програм для реалізації. Є скарги від представників громадськості про закритість даних процедур та неякісне виконання робіт
по конкретних об’єктах. Інформація про залучення областей у різного роду міжнародні проекти не розміщена на офіційних сайтах та не
надається у відповідях на запити.

5)В  деяких  областях  спостерігається  відсутність  діалогу  між  державними  органами  влади,  органами  місцевого
самоврядування, громадськістю та донорами.  Інформація від таких органів не тотожна, містить різні показники. 

3.Доступ до правосуддя та адміністративних органів надання послуг з метою захисту
та реалізації прав та інтересів ВПО на базі детального вивчення та аналізу ситуації із

зверненням ВПО до органів судової гілки влади та інших гілок влади.

Доступ до правосуддя (судів) та адміністративних органів з метою захисту прав та інтересів ВПО було детально проаналізовано при
вивчення ситуації із зверненнями ВПО, опрацюванням звернень до судів та інших гілок влади, органами місцевого самоврядування двох
областей:  Дніпропетровської  та Запорізької,  території  яких не є постраждалими та окупованими внаслідок агресії  з боку РФ, а тому
відповідні органи працюють в повному обсязі. 

Інформація з інших областей надається лише в порівнянні.  Аналізувати ж показники конкретних державних органів  та органів
місцевого  самоврядування  Луганської  та  Донецької  області,  території  яких  є  частково  окупованими,  та  роботу  відповідних  органів
Харківської області, де  на дату складання Оцінки найбільше зареєстровано ВПО, вважається за доцільне в окремому розрізі.
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Назва суду Представлення інтересів 
та прав ВПО в суді 
безоплатними 
адвокатами БПД

Кількість справ, за якими ВПО були 
заявниками (справи окремого 
провадження) та/або позивачами 
(наприклад, справи про розлучення тощо) 
за 2018 рік

Сплата судового збору у 
справах

Інформація від структур 
БПД та ПФУ (для 
порівняння інформації з 
різних державних органів)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ БПД у Дніпропетровській 
області (Лист від 
14.01.2019р. № 7-23/53)
БППД – 1192 (консультації);
БВПД – 372 (складання 
процесуального документу 
із можливим залученням у 
суді).
Категорії: встановлення 
факту смерті та народження;
пільги ВПО; процедура 
прийняття спадщини; 
житлові субсидії.
оскарження рішення/дій 
ПФУ;
розірвання шлюбу; 
встановлення факту 
утримання; отримання 
адресної допомоги.

БПД у Запорізькій області 
та Донецькій області (лист
14.01.2019 № 91/01.01):
БППД у Запорізькій області 
– 528 (консультація);
БППД у Донецькій області –
4536 (консультація);
БВПД у Запорізькій області 
– 542 (створення 
процесуального документу 
із можливим залученням у 
суді);
БВПД у  Донецькій області -
1647 (створення 
процесуального документу 

Амур  –
Нижньодніпровський
районний  суд  м.
Дніпропетровська
(21.01.2019 № 5/132/19)

Адвокати  БПД  участі  у
розгляді не брали.

38  заяв  від  ВПО  про  встановлення  факту
смерті на тимчасово окупованій території.

Відсутня інформація

Апостолівський
районний  суд
Дніпропетровської
області (18.01.2019 № 01-
04/7/2019)

Адвокати участі у розгляді
не брали.

1  заява  від  ВПО  про  встановлення  факту
смерті.

Відсутня інформація

Баглійський  районний
суд  м.
Дніпродзержинська
Дніпропетровської
області (21.01.2019 № 02-
09/3/19)

Адвокати участі у розгляді
не брали.

14 заяв від ВПО: встановлення факту смерті. Одну  заяву  повернуто  у
зв’язку  з  несплатою
судового  збору  (про
встановлення  факту
смерті).

Вільногірський  міський
суд  Дніпропетровської
області  (22.01.2019 № Г-
1/2019/17е-вих/2019)

Відсутня інформація. 3  звернення  до  суду  стосовно  розірвання
шлюбу.

Судовий збір сплачено.

Дзержинський районний
суд  Кривого  Рогу
Дніпропетровської
області (від 21.01.2019 №
02-18/3/2019)

Всі  заяви  подані
особисто.Адвокати  участі
у розгляді не брали.

19 справ:  13 справ про встановлення факту
смерті;  5  справ  про  встановлення  факту
народження,  1  справа  про  встановлення
факту укладення шлюбу.

Відсутня інформація

Дніпровський  районний
суд  м.
Дніпродзержинська
Дніпропетровської
області (ЕП – 58/19 –вих
від 18.01.2019)

Відсутня інформація. 35 заяв, з яких 34 задоволено. По категоріям:
24  –факт  встановлення  смерті,  7  –  факт
встановлення  народження,  3  –  про
встановлення  факту,  що  має  юридичне
значення,  1-  встановлення  окремого
проживання.

У  20  справах  ВПО  були
звільнені  від  сплати
судового  збору, в  15  –
самостійно сплатили при
подачі.

Дніпровський  районний Адвокати участі у розгляді 23 звернення ВПО, з  яких 17 встановлення Відсутня інформація

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
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суд  Дніпропетровської
області  (5/4/2019  від
21.01.2019)

не брали. факту  смерті,  1  заява  про  встановлення
факту  переселення  внаслідок  агресії  РФ;  1
факт спільного проживання

із можливим залученням у 
суді).
Категорії: встановлення 
факту смерті та народження,
прийняття спадщини; 
виплата адресної допомоги; 
відновлення документів; 
допомога при народженні 
дитини.

БПД у Харківській області
та Луганській області 
(лист № 31/09-31 від 
14.01.2019) :
БППД у Харківській обл.– 
595 ВПО (консультацій);
БППД у Луганській обл. – 
859 ВПО(консультацій);
БВПД у Харківській обл. – 
325 ВПО (створення 
процесуального документу 
із можливим залученням у 
суді);
БВПД у Луганській області 
– 1412 ВПО (створення 
процесуального документу 
із можливим залученням у 
суді).
Категорії: соціальне та 
пенсійне забезпечення, 
сімейне та житлове право, 
виконання рішень суду, 
спадкове, встановлення 
фактів, що мають юридичне 
значення тощо.

Довгинцівський
районний суд м. Кривого
Рогу  Дніпропетровської
області  (від  18.01.2019р.
№ ЕП-14/19-вих)

Інформація відсутня

Жовтневий  районний
суд м. Дніпропетровська
(21.01.2019  №  Ф/Д-еп-
72/2019)

Інформація  не  надана  на
запит.

Усього  66  звернень  від  ВПО:  46  справ
окремого  провадження  про  встановлення
факту  смерті  на  тимчасово  окупованій
території,  14  справ  окремого  провадження
про  встановлення  факту  народження  на
тимчасово  окупованій  території,  1  справа
про  позбавлення  батьківських  прав  та
стягнення аліментів, 3 справи про розірвання
шлюбу, 2 справи про стягнення аліментів.

Інформація  не  надана  на
запит.

Жовтоводський  міський
суд  Дніпропетровської
області  (№  01-16/3/2019
від 18.01.2019)

В  1  справі  права  ВПО
представляв адвокат.

6  прав  про  встановлення  фактів
народження/смерті на тимчасово окупованій
території.  Лише  2  особи  зазначили,  що  є
ВПО.

Інформація  не  надана  на
запит.

Жовтневий  районний
суд  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської
області  (17.01.2019  №
ЕП-4/19)

Облік  заяв  по  категорії  ВПО  не  вівся  на  підставі  функціоналу  АСДС   (автоматизована  система
документообігу суду).

Заводський  районний
суд  м.
Дніпродзержинська
(22.01.2019  №
П1-1/19/ЕП-3/19-вих)

У  2  справах  інтереси  та
права  ВПО  представляли
представники  за
довіреністю.  Адвокати
участі у розгляді не брали.

9  звернень  від  ВПО  у  справах  окремого
провадження щодо встановлення фактів, що
мають юридичне значення:  факти смерті  та
народження,  1  справа  щодо  підтвердження
факту переселення внаслідок збройної агресії
РФ.

У  3  справах  ВПО
заплатили судовий збір.

Інгулецький  районний
суд  Кривого  Рогу
Дніпропетровської
області  (відповідь  від
22.01.19р.  № ЕП -58 /19-
вих)

У 1  справі  про  стягнення
аліментів  інтереси  ВПО
представляє адвокат БПД

5 позовних заяв: 2-про стягнення аліментів,
2-про  розірвання  шлюбу,  1-про  надання
дозволу про виїзд неповнолітньої дитини без
згоди  батьків;  1  заява  в  порядку  окремого
провадження  про  встановлення  факту
народження на окупованій території.

Інформація  не  надана  на
запит.

Кіровський  районний
суд  м.
Дніпропетровська(№  01-

Відсутня інформація 12 справ окремого провадження Судовий  збір  не
сплачувався  на  підставі
пп.21-22 ч 1 ст 5 ЗУ «Про
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25/3/2019  від
22.01.2019р.).

судовий збір»

Криворізький  районний
суд  Дніпропетровської
області(17.01.2019
01/32/1/2019,  ЕП  -118/19-
вих)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Криничанський
районний  суд
Дніпропетровської
області (18.01.2019 № ЕП
-3/19-вих)

Справи за позовами ВПО не обліковувались.

Ленінський  районний
суд м. Дніпропетровська
(01-25/2019/3/2019  від
22.01.2019)

Відсутня інформація 26  справ  окремого  провадження:  встановлення
факту  смерті,  факту  народження  та  факту
реєстрації шлюбу.

В  11  справах  ВПО
сплачено  судовий
збір.

Магдалинівський
районний  суд
Дніпропетровської
області  (17.01.2019  №
16/2/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Марганецький  міський
суд  Дніпропетровської
області (22.01.2019 № 01-
11/41/19)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Межівський  районний
суд  Дніпропетровської
області  (5/2/2019  від
21.01.2019)

Адвокати участі у розгляді
не брали.

Звернень ВПО– 34, з яких:факт встановлення
смерті  -24,  встановлення  народження  –  8,
оголошення  померлою  особою  -1,  про
визнання  додаткового  строку  про  подання
заяви про прийняття спадщини -1.

У  13  випадках  ВПО
сплатили судовий збір.

Нікопольський
міськрайонний  суд
Дніпропетровської
області  (18.01.2019  №
5/236/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Новомосковський
міськрайонний  суд
Дніпропетровської
області (17.01.2019 № 01-
06/11/2019)

Відповідна інформація не обліковується

Орджонікідзевський
міський  суд

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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Дніпропетровської
області  (від  18.01.2019р.
№ 01-05/38/2019)
Павлоградський
міськрайонний  суд
Дніпропетровської
області  (22.01.2019  №
1.86/4/19)

Адвокати  БПД  не  були
залучені,  в  1  справі  був
залучений  незалежний
адвокат

Звернулись 3 ВПО: розірвання шлюбу;  про
визнання  права  спадкування  за  заповітом;
про встановлення факту смерті.

У справі по встановлення
факту  смерті  заявник
був звільнений від сплати
судового збору.

Петропавлівський
районний  суд
Дніпропетровської
області  (17.01.2019  №
537/19-вих)

Адвокати участі у розгляді
не брали.

Звернень  ВПО  –  9,  найбільша  кількість
встановлення фактів смерті та народження.

ВПО  добровільно
сплатили судовий збір по
5 справах.

Покровський  районний
суд  Дніпропетровської
області (18.01.2019 № 05-
09/1/2019)

Адвокати участі у розгляді
не  брали,  в   5  справах
права  ВПО  представляли
представники  за
довіреністю

Звернулось  53  ВПО,  з  яких  найбільш
поширеними  були:  встановлення  факту  та
смерті  на  окупованій  території,  факт
перебування  на  утриманні,  факт  родинних
відносин, факту проживання однією сім’єю.

Добровільно  сплатили
судовий збір у 51 справі.

П’ятихатський
районний  суд
Дніпропетровської
області  (17.01.2019  №
ЕП-4/19-вих)

Адвокати участі у розгляді
не брали.

4 заяви в порядку окремого провадження про
встановлення факту смерті.

Інформація  не  надана  на
запит.

Саксаганський
районний суд м. Кривого
Рогу  Дніпропетровської
області  (18.01.2019  №
ЕП-2/19-вих)

Відсутня інформація.

Самарський  районний
суд м. Дніпропетровська
(18.01.2019 № б/Н)

За участю адвоката БПД –
1,  за  участю  незалежного
адвоката – 1, без адвокатів
– 9.

11  заяв  від  ВПО  про  встановлення  факту
смерті на тимчасово окупованій території.

Судовий  збір  було
сплачено у 6 справах з 11
справ.

Синельниківський
міськрайонний  суд
Дніпропетровської
області (17.01.2019 № 05-
09/27/2019)

Інформація  не  надана  на
запит.

8 звернень від ВПО: про стягнення аліментів
–  2  справи,  про  встановлення  фактів,  що
мають юридичне значення – 6.

Інформація  не  надана  на
запит.

Солонянський районний
суд  Дніпропетровської
області (16.01.2019 № ЕП
– 3/19 – вих)

У 2 справах інтереси ВПО
представляв адвокат БПД

5 звернень  від ВПО:  4 встановлення факту
смерті,  1  встановлення  факту  родинних
відносин.

Інформація  не  надана  на
запит.

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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Софіївський  районний
суд  Дніпропетровської
області (18.01.2019 № ЕП
-24/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Тернівський міський суд
Дніпропетровської
області  (17.01.2019р.   №
5/2/19-вих)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Тернівський  районний
суд  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської
області (18.01.2019 № 01-
46/1/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Томаківський  районний
суд  Дніпропетровської
області (23.01.2019 № 04-
12/3/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Царичанський районний
суд  Дніпропетровської
області  (17.01.2019  №
3/04.02/19)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Широківський районний
суд  Дніпропетровської
області  (18.01.2019  №
ЕП/2/19)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

Юр’ївський  районний
суд  Дніпропетровської
області  (17.01.2019  №
8/4/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ГУ  ПФУ  у  Запорізькій
області  (лист  17.01.2019р.
№ 5/01.1-14):
Станом на 01.01.2019 року в
ПФУ  перебуває  на  обліку
25482  ВПО,  які  отримують
пенсію.
На  01.01.2019  року  на
розгляді  в  судах  перебуває
119 справ за позовами ВПО
до управлінь ПФУ, предмет
спору  у  більшості  випадків
поновлення  виплат.

Бердянський
міськрайонний  суд
Запорізької  області
(18.01.2019  №  01-
36/3/2019)

Адвокати  БПД  участі  у
розгляді не брали.

11 ВПО звернулось до суду, з яких: 8 справ –
факти,  що  мають  юридичне  значення,  1
справа  в  порядку  адміністративного
судочинства  (передана  за  відповідною
юрисдикцією)

Інформація  не  надана  на
запит.

Веселівський  районний
суд  Запорізької  області
(17.01.2019  №  1нф-ГО-
2/6-21/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Великобілозерський
районний  суд

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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Запорізької  області
(15.01.2019 № інф/Г-1/01-
52/1/2019)

Інформація  про  кількість
ВПО,  яким  було
призупинено  пенсії  або
відмовлено  за  2018  рік,  не
систематизується.

ГУ  ПФУ  у
Дніпропетровській області
(лист  від  17.01.2019р.  №
1338/03-03/27):
Станом на 01.01.2019 року в
ПФУ перебуває на обліку 27
722  ВПО,  які  отримують
пенсію.  На  01.01.2019  року
на  розгляді  в  судах
перебуває  107  справ  за
позовами ВПО до управлінь
ПФУ,  предмет  спору  у
більшості  випадків
поновлення  виплат.
Інформація  про  кількість
ВПО,  яким  було
призупинено  пенсії  або
відмовлено  за  2018  рік,  не
систематизується.

Для  порівняння  у
Луганській  області  за
інформацією  ГУ  ПФУ  у
Луганській  області (лист
№ 1008/02 від 16.01.2019р.)
станом  на  01.01.2019  року
було  370  справ  у
провадженні  судів  за
позовами ВПО до управлінь
ПФУ,  предметом  яких  є
поновлення  пенсійних
виплат.

Для  порівняння  у
Донецькій  області  за
інформацією  ГУ  ПФУ  в

Гуляйпільський
районний  суд
Запорізької  області
(15.01.2019  №  01-
26/22/19)

У  10  справах   інтереси
ВПО були представлені за
довіреністю.  Адвокати
участі у розгляді не брали.

26  звернень  від  ВПО  у  справах  окремого
провадження  стосовно  встановлення  фактів
народження та смерті..

В  11  справах  ВПО
самостійно  сплатили
судовий збір.

Енергодарський міський
суд  Запорізької  області
(01-32/1/2019  від
17.01.2019р.)

Адвокати участі у розгляді
не брали.

2 заяви в порядку окремого провадження про
встановлення факту смерті (задоволено).
1  заява  в  порядку  окремого  провадження
щодо  підтвердження  факту  того,  що
переселення з окупованої території відбулось
внаслідок збройної агресії РФ (на розгляді).

Інформація  не  надана  на
запит.

Запорізький  районний
суд  Запорізької  області
(16.01.2019  №
5/16/2019/48)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Запорізький  окружний
адміністративний  суд
(17.01.2019  №  01/1-
06/2279/19)

В  10  справах  права  ВПО
представляли адвокати (не
можливо  з’ясувати
незалежні чи БПД).

242  справи  за  зверненням  ВПО  щодо
визнання  протиправним  бездіяльність  та
зобов’язанням  поновити  нарахування  та
виплату  пенсії,  з  яких  98  –  задоволення
позовних вимог.

Інформація  не  надана  на
запит.

Заводський  районний
суд  Запорізької  області
(16.01.2019  №  01-
24/23/2019)

В  матеріалах  справи
відсутня  інформація  про
залучення адвокатів БПД.

27  звернень  від  ВПО:  26  –  встановлення
факту  смерті,  6  –  встановлення  факту
народження,  1  –  встановлення  факту
знаходження на утриманні чоловіка.

«Внутрішньо  переміщені
особи  з  власної
ініціативи  продовжують
сплачувати  судовий  збір
за звернення до суду».

Комунарський районний
суд  м.  Запоріжжя  (№
інф/Г-2/01-21/9/2019  від
18.01.2019р.)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Куйбишевський
районний  суд
Запорізької  області
(18.01.2019  №  01-
30/17/2019)

Адвокати участі у розгляді
не брали.

Звернулось  39  ВПО:  36  факт  встановлення
смерті,  1  факт  народження  дитини,  2  –
встановлення  фактів,  що  має  юридичне
значення.

Інформація  не  надана  на
запит.

Ленінський  районний
суд м. Запоріжжя
(14.01.2019  №  01-
25/2/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

29



Донецькій області  (лист №
845/02-3/27 від 17.01.2019р.)
протягом  року  ВПО  було
подано  7,1  тис  позовів  у
справах до управлінь ПФУ,
з яких задовольнили 5,9 тис.
позовів,   не розглянутими є
2,4 тис. позовів.

Мелітопольський
міжрайонний  суд
Запорізької  області
(15.01.2019  №  03-
19/1/2019)

У звітах не відокремлюють категорію ВПО

Михайлівський
районний  суд
Запорізької  області
(17.01.2019  №  інф/ГО-
1/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Новомиколаївський
районний  суд
Запорізької  області
(17.01.2019 № 12/5/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Оріхівський  районний
суд  Запорізької  області
(17.01.2019 № 5/3/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Орджонікідзевський
районний  суд  м.
Запоріжжя (18.01.2019 №
01-29/57/2019)

Інформація  не  надана  на
запит.

31 звернень ВПО до суду. Категорії справ не
виділено.

Інформація  не  надана  на
запит.

Пологівський  районний
суд  Запорізької  області
(18.01.2019  №
інф/ГО-2/ЕП-15/01-28/19-
вих)

В  16  справах  права  ВПО
представляли  незалежні
адвокати.  Адвокати  БПД
не брали участь у жодній з
справ.

42  заяви  ВПО – заяви  в  порядку окремого
провадження  про  встановлення  фактів,  що
мають юридичне значення.

У  всіх  справах  ВПО
сплатили судовий збір.

Приазовський  районний
суд  Запорізької  області
(від 17.01.2019 № 325/19-
2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Приморський  районний
суд  Запорізької  області
(15.01.2019 № 1.5/1/2019 –
вих)

6  справ,  де  права  ВПО
представляли  адвокати
БПД.

31  звернень  від  ВПО,  з  яких  найбільша
кількість у справах щодо встановлення факту
смерті та народження..

Тільки у 2 справах ВПО
не  сплачували  судовий
збір

Розівський районний суд
Запорізької  області
(15.01.2019 № інф/Г-1/02-
02/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії, ,підготовлена громадськими організаціями ВПО   за підтримки 
ПРООН в Україні  в рамках аналізу стану захисту прав та інтересів ВПО у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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Токмацький  районний
суд  Запорізької  області
(15.01.2019  №  01-
21/2/2019)

Інформація  не  надана  на
запит.

16 звернень від ВПО, з  яких: встановлення
факту смерті та народження, аліменти.

«ВПО  продовжують
сплачувати судовий збір»

Хортицький  районний
суд  м.  Запоріжжя
(18.01.2019  №  01-
24/1/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Чернігівський  районний
суд  Запорізької  області
(№  18.01.2019  №  1-
13.1/2/2019)

Справи за позовами/заявами ВПО не розглядались.

Шевченківський
районний  суд  м.
Запоріжжя (18.01.2019 №
інф/ГО-4/2019/01-
22/4/2019)

Адвокати участі у розгляді
не брали.

26  звернень  від  ВПО:  встановлення  факту
проживання однією сім’єю – 6, встановлення
факту  смерті  -  18,  встановлення причинно-
наслідкового  зв’язку  факту  захворювання  з
фактом  смерті  -1;  встановлення  факту
належності правовстановлюючого документа
-1.

Всі  ВПО  сплатили
судовий збір.

Якимівський  районний
суд  Запорізької  області
(17.01.2019  №  ЕП-15/19-
вих)

В 1  справі  інтереси  ВПО
представляв  адвокат
(невідомо  незалежний  чи
ні)

10  звернень  ВПО:6  справ  окремого
провадження  щодо  встановлення  факту
смерті,  2  справи  –  встановлення  факту
народження,  2  справи  –встановлення факту
родинних відносин.

В  3  справах  ВПО
оплатили судовий збір.

Згідно із відповіддю ТУ ДСА в Луганській області від 29.01.2019 року № 242/19-Вих, показники місцевих судів щодо кількості звернень ВПО 
до судів Луганської області складають (в таблиці враховані всі справи, де заявниками або позивачами є ВПО):

№
рядка

Найменування показника Кількість

Біловодський районний суд Луганської області
Білокуракинський районний суд Луганської області 1
Кремінський районний суд Луганської області
Лисичанський міський суд Луганської області
Марківський районний суд Луганської області 29
Міловський районний суд Луганської області 17
Новоайдарський районний суд Луганської області 1
Новопсковський районний суд Луганської області 1
Попаснянський районний суд Луганської області 1
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Рубіжанський міський суд Луганської області
Сватівський районний суд Луганської області 1
Сєвєродонецький міський суд Луганської області 6
Старобільський районний суд Луганської області
Троїцький районний суд Луганської області
ВСЬОГО 57

Таким чином:

1.Згідно інформації, наданих у відповідях, 12 судів Дніпропетровської та 12 Запорізької областей за 2018 рік не розглядали жодної
справи, в яких ВПО були б заявниками/позивачами; в 3 судах Дніпропетровської області та 1 суді Запорізької області не вівся облік даної
категорії справ; в 2 судах Дніпропетровської області - взагалі відсутня інформація щодо звернення ВПО до суду. По Луганській області -
у річному звіту 6 судів не вказано жодної справи, в яких позивачами або заявниками були ВПО.

2.Стосовно сплати судового збору, відповідно до отриманих відповідей: 6 судів Дніпропетровської та 5 судів Запорізької областей
не надали інформацію на питання щодо судового збору; в 4 судах Дніпропетровської області відсутня інформація стосовно сплати ВПО
судового збору. В більшості справ ВПО сплачували судових збір самостійно, при цьому судовий збір не повертається, як помилково
сплачений.  Так,Заводський  районний  суд  Запорізької  області  (16.01.2019  №  01-24/23/2019)  в  своєму  листі  зазначив:  “Внутрішньо
переміщені особи з власної ініціативи продовжують сплачувати судовий збір за звернення до суд”. Але є випадки, коли суд, порушуючи
приписи закону, навіть наполягає на сплаті судового збору: Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська  Дніпропетровської області
(21.01.2019 № 02-09/3/19): “одну заяву повернуто у зв’язку з несплатою судового збору” (про встановлення факту смерті).Тільки один
суд, який в своїй відповіді вказав на відповідну норму законодавства України, що позбавляє ВПО обов'язку сплати судового збору в
справах окремого провадження, пов'язаних з окупацією території України: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська (лист № 01-
25/3/2019  від  22.01.2019р.)  “судовий збір  не  сплачувався  на  підставі  пп.21-22 ч  1  ст  5  ЗУ «Про  судовий збір»  (12  справ  окремого
провадження).

3.Стосовно  залучення  адвокатів  БПД:  тільки  3  суди  Дніпропетровської  області  та  1  суд  Запорізької  областей  зазначили  факт
представлення інтересів ВПО саме адвокатом БПД, ще 2 суди Дніпропетровської та 2 суди Запорізької областей надали інформацію про
залучення адвокатів. У 10 відповідей, які надійшли від судів Дніпропетровської області, та 5 відповідей - від судей Запорізької відповідей,
міститься інформація, що права та інтереси ВПО жодні адвокати не представляли. При цьому у своєму листі БПД у Дніпропетровській
області (Лист від 14.01.2019р. № 7-23/53) зазначає про високі показники вторинної допомоги: БВПД – 372 (складання процесуального
документу із  можливим залученням у суді).  БПД у Запорізькій  області  та Донецькій  області  (лист 14.01.2019 № 91/01.01):  БВПД у
Запорізькій області – 542 (створення процесуального документу із можливим залученням у суді).

Висновки: Проаналізувавши відповіді  судів  Дніпропетровської  та Запорізької  областей,  а  також узагальнену інформацію щодо
місцевих судів Луганської області, інформацію, отриману від Координаційних центрів з Безоплатної правової допомоги, управлінь ПФУ,
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можна дійти до висновків:

1)З інформації, наданої судами, у більшості справ права та інтереси ВПО не представлені ані незалежними адвокатами, ані
безоплатними адвокатами від БПД. У інформації,  наданої БПД, відсутня звітність кількості  справ, в яких ВПО представлені
безоплатними адвокатами (систематизація не проводиться).

Із спілкування з ВПО вбачається, що це обумовлено тим, що: 1)оплата послуг у незалежних адвокатів для ВПО є завеликою, 2)
більшість  правозахисних  організацій,  які  надають  безоплатну  юридичну  допомогу  ВПО,  орієнтовані  на  наданні  первинної  правової
допомоги  (консультації)  та  в  деяких  випадках  складання  процесуального  документи,  представництво  в  судах  не  здійснюють;   3)
звернення до БПД серед ВПО не має популярності через велику кількість вимог до отримання правової допомоги (необхідність оригіналів
документів, довідок тощо, які можуть бути втраченими ВПО), та через відсутність відповідного інформування серед ВПО про можливість
отримання безоплатної допомоги. Таким чином, відчувається брак представництва прав та інтересів ВПО  в судах, що вплинуло на якість
процесуальних  документів  (велика  кількість  відмов),  на  сплату  судового  збору  в  справах,  в  яких  ВПО позбавлені  обов’язку   його
сплачувати.

2)У справах, де ВПО мають бути позбавлені обов’язку сплачувати судових збір, в більшості судах двох областей вимагають
сплату судового збору.

Так,  Баглійський  районний суд  м.  Дніпродзержинська  Дніпропетровської  області  в  своїй  відповіді  надав  інформацію,  що була
повернута справа про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території, порушуючи п. 21 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»,
яким затверджено, що «від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються»: «заявники - у справах
за заявами про встановлення фактів,  що мають юридичне значення,  поданих у зв’язку із  збройною агресією, збройним конфліктом,
тимчасовою  окупацією  території  України,  надзвичайними  ситуаціями  природного  чи  техногенного  характеру,  що  призвели  до
вимушеного  переселення  з  тимчасово  окупованих  територій  України,  загибелі,  поранення,  перебування  в  полоні,  незаконного
позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно». В інших судах була надана
інформація,  що сплата  судового збору  була добровільною,  але  з  усної  інформації,  отриманої  від  ВПО та  організацій  ВПО в  даних
населених  пунктах,  вбачається,  що  така  відповідь  не  є  коректною,  бо  відбувались  неодноразові  повернення  судами  заяв  ВПО  про
встановлення факту смерті та народження на окупованій території України у разі несплати ВПО судових зборів. Жодного разу та в жодній
відповіді  суду  не  було  зазначено,  що  ВПО було  роз’яснено  їх  право  на  повернення  судового  збору,  як  такого,  що  був  помилково
сплачений. Дана проблема є системною, широко обговорюється серед ВПО, як порушення з боку всіх судових органів. Треба зазначити,
що серед всіх судів тільки Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у своєму листі № 01-25/3/2019 від 22.01.2019р. зазначив, що
судовий збір не сплачувався на підставі пп.21-22 ч 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір». 

3)Великим відсотком судів взагалі  не підраховується та  не систематизується кількість звернень ВПО.
Станом на 01.01.2019 року звіти, які формуються місцевими та апеляційними судами, передбачають окреме виділення справ, які

подані ВПО. У вересні 2018 року адміністратором автоматизованої системи Державного підприємства «Інформатизовані судові системи»
випущено поновлення до автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3» до версії 3.22.0, яким надано можливість вносити дані
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про статус особи, що звертається, в тому числі ВПО. В той же час велика кількість судів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та
інших областей, станом на грудень 2018 року зовсім не виділяли, не підраховували та не систематизували подібні справи. Таким чином,
такі  суди не  можуть  надати  інформацію ані  про кількість  справ,  в   яких сплачено  судовий збір  ВПО, ані  про категорію справ,  які
розглядаються, ані про присутність адвокатів на відповідних справах. Загалом в таких випадках у відповідях на публічні запити суди
надають подібну інформацію: «ВПО протягом року не звертались», «Справи за позовами ВПО не розглядались» тощо. В той же час при
пошуку в Реєстрі судових рішень за зазначений період за вказаним судом містяться справи за заявами про встановлення фактів смерті та
народження, встановлення переміщення з тимчасово окупованої території Донецької, Луганської областей, Криму через агресію з боку
РФ,  тобто  справи,  які  в  90%  подаються  саме  ВПО.  Вбачається  недбале  ставлення  до  заповнення  та  ведення  звітів,  відсутність
зацікавленості з боку органів судової влади. 

4.Рекомендації громадськості з метою збільшення результативності впровадження
Стратегії інтеграції ВПО, захисту та реалізації прав ВПО, якості надання

адміністративних послуг органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.

Враховуючи інформацію, яка була отримана в ході створення Оцінки реалізації впровадження Стратегії організаціями ВПО (перелік
додається) шляхом  систематизації та вивчення інформації з таких джерел: 1) відповідей органів державної влади та органів місцевого
самоврядування  на  запити  та  заяви;  2)   нормативно–правових  актів  та  локальних  актів  (актів  органів  місцевої  влади  та  місцевого
самоврядування);   3)   інформації  з  офіційних  веб-сайтів  державних  органів  та  органів  місцевого  самоврядування;  4)  інформації  з
соціальних мереж та сайтів організацій ВПО (неофіційна інформація); 5) інформація, яка є наявною у організацій ВПО, їх документація,
фото тощо.

В РАМКАХ КОМПЕТЕНЦІЇ:

1.  Верховн  ої   Рад  и   України:  
Створити робочу групу із залученням експертів із громадського сектору (перелік рекомендованих осіб надається) з метою:

- детального аналізу діючих/реалізованих житлових та інших соціальних програм з метою інтеграції ВПО;
- перегляду всіх поданих законопроектів по питанням реалізації прав та інтересів ВПО за період з 2014 по 2019 рік, в першу чергу

тих  законопроектів,  які  стосуються  житлових  програм,  компенсації  зруйнованого  майна  на  окупованій  території  Донецької,
Луганської областей, процедури соціальних виплат, включаючи пенсійних, тощо;

- ініціювання після внесення необхідних змін у законопроекти їх повторного подання на розгляд сесії ВРУ;
- підготовки тексту законопроекту з метою створення відкритої інформаційної системи (зразок Прозоро), яка надасть можливість

систематизувати  всі  наявні  житлові  та  інші  проекти,  отримання  та  розподіл  державних  коштів  та  міжнародної  допомоги,  які
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виділяються в напрямку захисту ВПО та відновлення миру;
- підготовки тексту законопроекту з метою впровадження Реєстру потреб ВПО;
- підготовки тексту законопроекту стосовно створення постійно діючої  Раду донорів із  залученням представників  громадського

сектору  з  метою  виявлення  головних  пріоритетів  та  напрямів при  підтримці  та  реалізації  проектів,  з  метою  недопущення
дублювання та хаотичності прийняття програм;

- іншої роботи щодо впровадження нового більш дієвого механізму в напрямку вирішення питань ВПО та використання коштів
міжнародної допомоги.

2) Президент  а   України (  Адміністрації Президента України  ):  
2.1. Зобов’язати Кабінет Міністрів України впродовж 2019 року провести аудит витрачених міжнародних та державних коштів на

реалізацію житлових програм за 2014 -2019 із залученням незалежних експертів із міжнародних організацій - донорів. Кошти на аудит
виділити  або  із  державного  бюджету  України,  або  провести  за  рахунок  самих  міжнародних  організацій  –  донорів  даних  проектів.
Інформацію оприлюднити.

2.2. Зобов’язати Кабінет Міністрів України впродовж 2019 року провести детальний аналіз діючих/реалізованих житлових програм
по областям України. Інформацію оприлюднити.

2.3. Зобов’язати Кабінет Міністрів України перевірити наявність обласних Стратегії інтеграції ВПО та відповідного Плану заходів її
реалізації,  розроблених та впроваджених відповідними ОДА та ВЦА на місцевому рівні.

2.4.  Зобов'язати  Кабінет  Міністрів  України розробити умови для створення електронного   Реєстру потреб ВПО  та  технічного
забезпечення його функціонування. 

2.5. Зобов'язати Міністерство юстиції України:
2.5.1. донести до Координаційних центрів Безоплатної правової допомоги  необхідність виконання їх обов'язків інформування ВПО

про право не сплачувати судовий збір у справах, що підпадають під регулювання п. 21 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір», а також про
можливість ВПО повернути судовий збір у відповідних справах, як помилково сплачений.

2.5.2.  внести відповідні зміни в порядок звітування Координаційних центрів Безоплатної правової допомоги, щоб вони вели окремо
облік справ, в яких адвокати БПД забезпечують представництво прав та свобод ВПО в судах.

3. Органів місцевого самоврядування:
3.1. Провести громадські слухання із залученням громадських організацій ВПО та місцевих організацій,  окремих активістів, для

виявлення потреб громад та ВПО;
3.2.Здійснити моніторинг об’єктів незавершеного будівництва, відумерлої спадщини тощо, з метою виявлення об’єктів, які можна

добудувати/відремонтувати  та/або використати для розміщення ВПО  в межах відповідної адміністративної одиниці;
3.3.Провести роз’яснювальну роботу для працівників соціальних служб, які їм підконтрольні, щодо необхідності опитувати ВПО

про стан їхніх  потреб із  занесенням відповідної  інформації  до існуючого  електронного  реєстру обліку ВПО та/або  у паперові  носії
(заяви/анкети);

3.4.Провести роз’яснювальну роботу для працівників соціальних служб, які їм підконтрольні, щодо необхідність інформування ВПО
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про їх право звертатись до БПД з метою захисту їх прав та інтересів;
3.5.Проаналізувати  реалізовані  житлові  програми  ВПО  у  відповідному  населеному  пункті.  У  разі  наявності  вільних  місць  у

відповідних місцях компактного проживання, у разі наявності проблем з реалізацією та впровадженням проекту, донести цю інформацію
до діючих в регіоні організацій ВПО з метою координації спільних зусиль у вирішенні даного питання. 

3.6.У разі відсутності затвердженої обласної/регіональної Стратегії інтеграції ВПО та Плану її реалізації, прийняти її із урахуванням
думки та побажань громадськості та затвердити її на місцевому рівні.

4. Державної судової адміністрації України:
Донести інформацію до судів всіх юрисдикцій та інстанцій щодо необхідності:
4.1.проводити підрахунок звернень від ВПО, як цього вимагає чинна форма звітування,
4.2. чітко виконувати припис нормативно–правового акту, а саме: п. 21 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір». Тобто не вимагати сплату

судового  збору  у  справах  окремого  провадження  стосовно  встановлення  фактів  смерті,  народження  або  інших  юридично  значущих
фактів, які пов’язані з окупацією Донецької та Луганської області, анексією Криму. З цією метою провести роз’яснювальну роботу з
судами та окремими суддями, персоналом судів. У разі добровільної сплати ВПО судового збору до моменту подачі заяви до суду, в ході
судового  засідання  пояснити  ВПО його  право  на  повернення  судового  збору  як  помилково  сплаченого,  із  занесенням  відповідного
роз’яснення до протоколу суду. 
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5.Перелік організації, які підготували цей спільний документ:
1) Організація, яка здійснювала кінцеве узагальнення та систематизацію отриманої інформації та даних від всіх організацій:

Узагальненням  отриманої  інформації  від  організацій,  державних  органів,  органів  місцевого  самоврядування,  ЗМІ  займалась
ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  «ТИ  ПОТРІБЕН  УКРАЇНІ»  (Вірьовкіна  Лілія,  голова,  юристка  Організації)  за  підтримки  ПРООН  в
Україні. ПРООН не є укладачем документу і не несе відповідальності за наведену інформацію.

2) Перелік організацій, які ініціювали створення, надавали інформацію, допомагали при систематизації та обробці інформації, та
є відповідно співавторами даного спільного документу:

2.  1  ) Організації - члени ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ   “СИЛЬНІШІ РАЗОМ” (код ЄДРПОУ 42340224)  :  

1.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ»  (код ЄДРПОУ 40112590);
2.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РУХ ЗА ДУХОВНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ» (код ЄДРПОУ
39580648);
3.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ'ЄДНАННЯ ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ "ШЛЯХ ДО МАЙБУТНЬОГО" (код ЄДРПОУ
40131518);
4.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АЛЬЯНС НОВИХ МЕЛІТОПОЛЬЦІВ» (код ЄДРПОУ 41292772);
5.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР «ДОБРОДАР» (код ЄДРПОУ 41062943);
6.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ДОНБАСУ НА СУМЩИНІ" (код ЄДРПОУ 40053536);
7."МАР'ЇНСЬКА РАЙОННА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «СФЕРА МИЛОСЕРДЯ» (код ЄДРПОУ 36261255);
 8.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДКРИЙ СЕРДЦЕ» (код ЄДРПОУ 41152518);
9.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ГРОМАДИ» (код ЄДРПОУ 39927529);
10.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНА. ЧАС ЄДНАТИСЯ»  (код ЄДРПОУ 41296824);
11.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ГОРОДЯН "ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 40423565);
12.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІСТ 3.10» (код ЄДРПОУ 41142447);
13.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО БОЯРКИ" (код ЄДРПОУ 41835652);
14.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ТЕРРА НАДІЇ»(код ЄДРПОУ 41109766);
15.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР РЕФОРМ, ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВА" (код ЄДРПОУ 39613987);
16.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МАЙБУТНЄ БЕЗ МЕЖ»  (код ЄДРПОУ 39477570); 
17.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СВОЇ ЛЮДИ» (код ЄДРПОУ 39724964);
18.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НА ДОБРО» (код ЄДРПОУ 41886094);
19.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ'ЄДНАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «КВІТЕНЬ – 2014»  (код ЄДРПОУ 42017414);
20. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ЖІНОЧА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЧАЙКА»
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(код ЄДРПОУ 25938569);
21. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЄ ЗАКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ 40134655);
22. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КРАЇНА ВІЛЬНОЇ ГРОМАДИ» (код ЄДРПОУ 40997683);

2.  2  ) Організації - члени ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ПЛАТФОРМА ДОНБАСУ”  (код ЄДРПОУ 42864532)  :  
23.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ "УКРАЇНА - МОЯ СІМ'Я"
(код ЄДРПОУ 39578424);
24.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ "МИР НА ДОЛОНІ" (код ЄДРПОУ 40963764);
25.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛЮСТРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 38746023);
26.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "ЗЕМЛЯКИ"  (код ЄДРПОУ 40134351);
27.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ "СПІЛЬНА СПРАВА" (код ЄДРПОУ 39798198);
28.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНЦІ ДОНБАСУ І КРИМУ"  (Код ЄДРПОУ 39596548);

2.3)  Організації  -  члени  ГРОМАДСЬКОЇ  СПІЛКИ  "МІЖНАРОДНЕ  СПІВТОВАРИСТВО  ПРАВ  ЛЮДИНИ”  (код  ЄДРПОУ
40554438):
29.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНА - ВЕЛИКА НАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 40533659);
30.ВСЕУКРАЇНСЬКА  ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  "НАЦІОНАЛЬНИЙ  КООРДИНАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ  СПРИЯННЯ  ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ"(код 37267516);

2.4)Інші організації:
31. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАКАРПАТТЯ -ДОНБАС"  (код ЄДРПОУ 39719561);
32. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД "ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄДНІСТЬ"  (код ЄДРПОУ- 39860669);
33. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 39616820);
34. ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИМУШЕНИХ  ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ,  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  ТА
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ "НОВА МРІЯ" (код ЄДРПОУ 40437562);
35.  ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  "ВСЕУКРАЇНСЬКА  КОЛЕГІЯ  ЛЮДЕЙ  З  ОБМЕЖЕНИМИ  МОЖЛИВОСТЯМИ  "СОЦІАЛЬНА
СОЛІДАРНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 39079387);
36. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ "ЗОЛОТИЙ ВІК УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 36810018);
37. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВО СВІДОМИХ ГРОМАДЯН (код ЄДРПОУ 40838542); 
38. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 40070487);
39. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКА КОАЛІЦІЯ ДОПОМОГИ" (код ЄДРПОУ 41143901);
40. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АЛЬЯНС ЗА ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА" (код ЄДРПОУ 25608599);
41. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЙ.ДІМ.ЮА" (код ЄДРПОУ 41353630);
42. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕРИТОРІЯ-НОВИЙ СХІД" (код ЄДРПОУ 39572747);
43. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ІНФОКУЛЬТУРА" (код ЄДРПОУ 35099221);
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44. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФОНД СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ “НАШЕ МАЙБУТНЄ”  (код ЄДРПОУ 25938026);
45.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДИТИНЕЦЬ" (код ЄДРПОУ: 39515097);
46. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАШЕ МІСТО» (Реєстраційний номер 1397557 від 29.03.2013р, без статусу
юрид.особи);
47. ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  "ГРОМАДСЬКИЙ  РУХ  УЧАСНИКІВ  АТО  ТА  ГРОМАДЯН  З  ТИМЧАСОВО  ОКУПОВАНОЇ
ТЕРИТОРІЇ "НОВА НАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 40125525) ;
48. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ  "ПРОМІНЬ НАДІЇ" (код ЄДРПОУ 40519367);
49. ОК ЖБК «КРИМСЬКІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ» (код ЄДРПОУ 39287475);
50. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВСЕ ЗАРАДИ ДІТЕЙ» (код ЄДРПОУ 40971906);
51. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39798601);
52. ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ (Код ЄДРПОУ 40891763).
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6.Перелік використаних джерел.

1) 12 грудня 2018 року, у м.Дніпрі Форум організацій внутрішньо переміщених осіб «Проблеми впровадження Стратегії  інтеграції
внутрішньо  переміщених  осіб»  http://xn--80aug4b.xn--j1amh/gromadskist-pidshtovhuye-vladu-do-kompleksnogo-virishennya-problem-
pereselentsiv/;
2) Постанова  КМУ  №  819  від  10.10.2018  року  «Деякі  питання  забезпечення  громадян  доступним  житлом»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-%D0%BF;
3) Постанова КМУ № 769 від 04.10.2017 року «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій,  що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході
України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769-2017-%D0%BF;
4) Постанова КМУ від 13.12.2017р. № 1071 «Про затвердження Державної цільової програми відновлення і розбудови миру в Україні»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF;
5) Постанова КМУ № 280 від 18.04.2018р. «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2018-%D0%BF;
6) Указ Президента України «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від 27.03.1998р. № 222/98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222/98;
7) Постанова КМУ: «Про затвердження правил надання кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» від 05.10.1998 р. №
15972
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1597-98-%D0%BF;
8) Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі» від 3.08.1998 р. № 1211 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1211-98-%D0%BF;
9) Регіональна цільова програма щодо підтримки та адаптації ВПО в Луганській області на 2017-2018 роки, затверджена Керівником
Регіональної ЦВА № 65 від 03.02.2017р. http://old.loga.gov.ua/oda/documents/official/official_31596.html?template=33;
10) Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/962698/18vor/VK/11845;
11) План  заходів  на  2018–2020  роки  з  реалізації  Стратегії  розвитку  Харківської  області  на  період  до  2020  року
http://dfrr.minregion. gov.ua/region-news? NID=1042;
12) Розпорядженням  Голови  Луганської  ОДА,  керівника  обласної  ВЦА,  від  18.04.2017  №  232  затверджена  Стратегія  розвитку
Луганської області до 2020 року.
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/se_state/str_dev/2017?page=1;
13) План заходів на 2017–2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року 
 http://loga.gov.ua/ oda/about/depart/economy/se_state/str_dev/2017?page=1;
14)  Сайт Держмолодьжитло -https://www.molod-kredit.gov.ua/
15) Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки, затверджена рішення Міської ради20.12.2017
№33 
https://zp.gov.ua/upload/content/o_1c32rijkt1ra26l010af18qd13io4h.pdf;
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16) Обласна програма «Молодій запорізькій родині – доступне житло» на 2018 – 2022 роки, затверджена Запорізькою обласною радою
від 01.03.2018 № 66 
http://zor.gov.ua/content/dvadcyata-sesiya-somogo-sklykannya;
17) Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V» http://www.usif.org.ua/uk/proekti/2011-12-02-10-43-39.html;
18) Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.08.2017р. № 472 «Про затвердження Порядку використання коштів
бюджету  міста  на  забезпечення  тимчасового  проживання  внутрішньо  переміщених  осіб,  які  переїхали  на  територію  м.Запоріжжя»
https://zp.gov.ua/uk/documents/item/25335;
19) Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від
26.09.2014р. № 561–27/VI19.
https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/rozvitku-dnipropetrovskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku.pdf;;
20) План реалізації  Стратегії  розвитку Дніпропетровської  області на період до 2020 року, затверджена рішенням Дніпропетровської
обласної  ради від 26.09.2014р.  № 561–27/VI19 https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xi-sesiya/%E2%84%96-274-11vi%D1%96-01-
12-2017/;
21) Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, затверджена рішенням Запорізької обласної ради від
25.02.2016р. № 1. http://www.zoda.gov.ua/article/2264/strategiya-regionalnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti--na-period-do-2020-roku.html;
22) План  заходів  на  2019-2020  роки  з  реалізації  Стратегії  регіонального  розвитку  Запорізької  області  на  період  до  2020  року
http://www.zoda.gov.ua/article/2382/plan-zahodiv-na-2019-2020-roki-z-realizatsiji-strategiji-regionalnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti-na-period-
do-2020-roku.html;
23) Розпорядження Голови ОДА № 656 від 10.11.2016 року «Про  затвердження правил надання пільгових довгострокових  кредитів
мешканцям  сіл,  селищ,  селищ  міського  типу  та  міст  районного  значення  за  цільовою  регіональною  програмою  «Сільське
подвіря»  .http://www.zoda.gov.ua/news/34117/pro-zatverdzhennya-pravil-nadannya-pilgovih-dovgostrokovih-kreditiv-meshkantsyam-sil,-selish,-
selish-miskogo-tipu-ta-mist-rayonnogo-znachennya-za-tsilovoju-regionalnoju-programoju-silske-podvirya.html;
24) Розпорядження  Голови  ОДА  №  36  від  16.01.2018  «Про  затвердження  Порядку  надання  довгострокових  пільгових  кредитів
внутрішньо  переміщеним  особам  на  будівництво  (реконструкцію)  або  придбання  житла  на  території  Луганської  області»
http://loga.gov.ua/oda/documents/official/pro_zatverdzhennya_poryadku_nadannya_dovgostrokovih_pilgovih_kreditiv_0;
25)  Рішення Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 837-VІI «Про затвердження обласної програми індивідуального
житлового  будівництва  на  селі  «Власний  дім»  на  2019  рік»  http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public-information/oblasni-programi/325-
oblasna-prohrama-indyvidualnoho-zhytlovoho-budivnytstva-na-seli-vlasnyi-dim-na-2018-rik;
26) Розпорядження голови Луганської ОДА від 16 грудня 2016 року № 768 «Про затвердження Регіональної комплексної програми
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім»
на 2017-2022 роки» http://old.loga.gov.ua/oda/documents/official/official_30691.html?template=33.
27) Розпорядження КМУ від 21 листопада 2018 р. № 944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року»
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-strategiyi-integraciyi-vnutrishno-peremishchenih-osib-ta-
vprovadzhennya-dovgostrokovih-rishen-shchodo-vnutrishnogo?
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28)    Розпорядження  КМУ  від  15.11.2017  року  №  909-р  «Про  схвалення  Стратегії  інтеграції  внутрішньо  переміщених  осіб  та
впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-
2017-%D1%80
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