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Список скорочень та абревіатур

База даних ВПО Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміще-
них осіб

ВПО внутрішньо переміщена особа
ДГ домогосподарство
Державний 
комітет

Державний комітет у справах біженців та ВПО Республіки 
Азербайджан

Держстат Державна служба статистики України
ДРБ-ДГР Данська рада у справах біженців — Данська група з розміну-

вання
Керівні 
принципи

Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй з питань 
внутрішнього переміщення

Мінреінтеграції Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України

Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України
МОМ Міжнародна організація з міграції
НСМ Національна система моніторингу ситуації з внутрішньо 

переміщеними особами 
НУО неурядова організація
ПРООН Програма розвитку ООН 
Рамкова 
програма IASC

Рамкова програма міжвідомчого постійного комітету з пошу-
ку довгострокових рішень в інтересах внутрішньо переміще-
них осіб

ПУТ підконтрольні Уряду території
НПУТ не підконтрольні Уряду території
УВКБ ООН Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
CRMRS Комісаріат з питань біженців та міграції Республіки Сербія
DG East проєкт «Демократичне врядування у Східній Україні» 

(Democratic Governance East Activity)
EGRIS Експертна група з питань статистики біженців та ВПО 

(Expert Group on Refugee and IDP Statistics)
IASC Міжвідомчий постійний комітет (Inter-Agency Standing 

Committee)
IDMC Центр моніторингу внутрішнього переміщення (Internal 

Displacement Monitoring Centre)
IRIS Міжнародні рекомендації щодо статистики ВПО 

(International Recommendations on IDP Statistics)
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JIPS Спільна служба з профілювання ВПО (Joint IDP Profiling 
Service)

MRA Міністерство у справах внутрішньо переміщених з окупова-
них територій осіб, розселення і біженців Грузії

MSNA Мультисекторна оцінка потреб (Multi-Sector Needs 
Assessment)

SCORE Індекс соціальної згуртованості та примирення (Social 
Cohesion and Reconciliation Index)

UN Організації Об’єднаних Націй 
UNSC Статистична комісія ООН (United Nations Statistical 

Commission)
USAID Агентство США з міжнародного розвитку
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Вступ

1 Одночасно з кабінетним дослідженням проводилися консультативні зустрічі з представниками 30 стейкхолдерів, 
серед яких були органи державної влади та місцевого самоврядування, агенції ООН, міжнародні та національні 
неурядові організації (НУО), що займаються питаннях ВПО в Україні, а також 12 фокус-групових дискусій з ВПО 
та представниками їхніх приймаючих громад. Мета консультацій полягала в обговоренні та тестуванні критеріїв 
та індикаторів для вимірювання інтеграції ВПО в Україні. Див. результати консультативних зустрічей: Критерії 
та індикатори інтеграції ВПО. Результати консультативних зустрічей з ВПО, представниками вразливих приймаючих 
громад та ключовими зацікавленими сторонами в Україні — Київ, Україна; Представництво Данської ради у справах 
біженців — Данської групи з розмінування в Україні, 2021 — 48 с.

Надійні та деталізовані дані щодо потреб та рів-
ня інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО) є важливою передумовою ефективного 
реагування на ситуацію з ВПО та досягнення 
довгострокових рішень для них.

Після шести років з початку внутрішнього пе-
реміщення в Україні офіційна статистика щодо 
ВПО залишається мало розвинутою. Необхід-
ність впровадження регулярного моніторингу 
стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
в приймаючі територіальні громади та оцінки 
їх потреб була задекларована Урядом України 
в Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб та впровадження довгострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення на період 
до 2020 року. Попри те, що виконавці Стратегії 
реалізували низку завдань, дотепер наміри щодо 
впровадження моніторингу не були реалізовані.

Станом на 2020 рік, дані про потреби ВПО та рі-
вень їхньої інтеграції базуються виключно 
на оперативних даних, що збираються гумані-
тарними організаціями. Національна система 
моніторингу ситуації з ВПО (НСМ, що реалі-
зується Міжнародною організацією з міграції 
(МОМ)), Мультисекторна оцінка потреб (MSNA, 
що реалізується REACH) та інші опитування, 
що проводяться міжнародними організація-
ми в Україні, слугують ключовими джерелами 
даних для інформування політики Уряду щодо 

довгострокових рішень для ВПО. Обмежені мож-
ливості Уряду України збирати та формувати 
статистичну інформацію щодо прогресу ВПО 
в досягненні довгострокових рішень ставлять 
його в повну залежність від допомоги гумані-
тарних організацій, а отже, обмежують його 
здатність формувати політику, засновану на да-
них.

У липні 2020 року Данська рада у справах біжен-
ців — Данська група з розмінування (ДРБ-ДГР) 
розпочала проєкт «Ініціатива підтримки інте-
грації ВПО в Україні» за фінансової підтримки 
програми «Демократичне врядування у Схід-
ній Україні» Агентства США з міжнародного 
розвитку. Проєкт спрямований на зміцнення 
потенціалу Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України (Мін-
реінтеграції) реалізовувати науково обґрунто-
вані підходи у розробці критеріїв та індикаторів 
для вимірювання інтеграції ВПО в Україні, спи-
раючись на кращі національні та міжнародні 
практики.

Цей звіт є довідковим документом, у якому ви-
кладені результати кабінетного дослідження 
кращих міжнародних практик вимірювання 
інтеграції ВПО. Разом з консультативними зу-
стрічами із ключовими стейкхолдерами та бе-
нефіціарами1, мета кабінетного дослідження 
полягає у поінформуванні розробки Концепції 
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критеріїв та індикаторів інтеграції ВПО, яка 
стане гайдом із впровадження державного моні-
торингу інтеграції ВПО в приймаючі територі-
альні громади.

У звіті кабінетного дослідження викладено між-
народні рекомендації щодо формування статис-
тики ВПО, пропонується огляд поточних полі-
тик та загальної ситуації зі статистикою ВПО 
в Україні, представлено та проаналізовано дос-
від Азербайджану, Грузії та Сербії щодо форму-

вання статистичної інформації щодо інтеграції 
ВПО. Усі рекомендації, вироблені в результаті 
кабінетного дослідження, є попередніми й були 
розроблені для поінформування Концепції кри-
теріїв та індикаторів інтеграції ВПО.

ДРБ-ДГР хотіла б висловити особливу подя-
ку Спільній службі з профілювання ВПО (JIPS) 
за ретельні консультації та рекомендації, на-
дані на різних етапах цього кабінетного дослі-
дження.
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Методологія

Мета кабінетного дослідження полягала у зборі 
інформації щодо вимірювання місцевої інтеграції 
ВПО для формування рекомендацій відповідним 
органам державної влади, що ґрунтуються на між-
народних рекомендаціях та кращих практиках в ін-
ших постконфліктних країн зі схожим досвідом.

Завдання дослідження полягали в тому, щоб:

1. Представити міжнародні рекомендації 
щодо вимірювання місцевої інтеграції 
та довгострокових рішень для ВПО;

2. Проаналізувати досвід вимірювання міс-
цевої інтеграції / довгострокових рішень 
в Україні (законодавство / оперативні 
дані, що збираються гуманітарними орга-
нізаціями);

3. Вивчити досвід обраних країн щодо 
вимірювання інтеграції / довгострокових 
рішень (Азербайджан, Грузія, Сербія);

4. Надати рекомендації Мінреінтеграції 
щодо подальшого вдосконалення доку-
менту «Критерії інтеграції ВПО у при-
ймаючі територіальні громади», проєкт 
якого було розроблено в 2020 році.

З метою визначення основних проблем та про-
галин, було зроблено огляд досвіду України 
у зборі даних щодо інтеграції ВПО. Азербай-
джан, Грузія та Сербія були відібрані для 
кейс-стаді через їхню схожість з Україною за на-
ступними характеристиками: геополітичні 
параметри, природа та тривалість конфлікту, 
соціально-економічна ситуація в цих країнах. 
Огляд міжнародних рекомендацій щодо довго-
строкових рішень та їх вимірювання дозволив 
розробити рекомендації відповідним органам 
державної влади, які відповідають міжнарод-
ним стандартам.

Обмеження дослідження

Інформації, зібраної за допомогою кабінетного 
дослідження, може бракувати деталей або відо-
мостей щодо окремих питань через відсутність 
джерел або їх наявність лише національними 
мовами. Крім того, на зміст цього звіту також 
впливає брак детальної та повної інформації 
про конкретний досвід вимірювання місцевої 
інтеграції/довгострокових рішень в опублікова-
них матеріалах.
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Міжнародні рекомендації 
щодо вимірювання інтеграції ВПО

2 Міжнародні рекомендації щодо статистики ВПО — URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/12257846/KS-GQ-
20-005-EN-N.pdf/714a7ba0-7ae6-1707-fef4-984a760e0034?t=1610984164036

3 Керівні принципи з питань внутрішнього переміщення — URL: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/
GPUkrainian.pdf

4 Міжнародні рекомендації щодо статистики ВПО — URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/12257846/KS-GQ-
20-005-EN-N.pdf/714a7ba0-7ae6-1707-fef4-984a760e0034?t=1610984164036

Основний міжнародний документ «Міжнарод-
ні рекомендації щодо статистики ВПО» (IRIS), 
який містить стандарти щодо формування 
статистичних даних про ВПО, був прийнятий 
Статистичною комісією ООН (UNSC) у берез-
ні 2020 року2. Цей документ пропонує ключові 
визначення та статистичну рамку для її вико-
ристання як на національному, так і міжнарод-
ному рівнях, а також пропонує рекомендації 
щодо координації діяльності державних та не-
державних інституцій у процесі формування 
статистики ВПО. В цій главі пропонується ог-
ляд цього документа та його зв’язків з інши-
ми ключовими міжнародними документами, 
що дають визначення ВПО, місцевої інтеграції 
та підходів до збору даних про ВПО (наприклад, 
Керівні принципи ООН з питань внутрішнього 
переміщення, Рамкова програма міжвідомчого 
постійного комітету з пошуку довгострокових 
рішень в інтересах внутрішньо переміщених 
осіб тощо).

Керівні принципи ООН з питань 
внутрішнього переміщення

Керівні принципи ООН з питань внутрішнього 
переміщення (Керівні принципи, 1998)3 є пер-
шим і фундаментальним міжнародним доку-
ментом, що стосується прав, потреб та інтере-
сів ВПО. Документ містить 30 принципів, які 

визначають ВПО, їхні права та гарантують їм за-
хист і допомогу під час переміщення, повернен-
ня чи переселення.

Керівні принципи не є юридично зобов’язальни-
ми, однак запропоноване ними визначення ВПО 
широко використовується в законодавстві пост-
конфліктних країн4. Керівні принципи визнача-
ють ВПО як «осіб або групи осіб, які були змуше-
ні покинути свої будинки або місця постійного 
проживання, зокрема в результаті або з метою 
уникнення наслідків збройного конфлікту, си-
туації загального насильства, порушень прав 
людини, стихійних або антропогенних лих, 
і які не перетнули міжнародно визнаний дер-
жавний кордон».

Дане визначення не містить жодних рекомен-
дацій постконфліктним країнам щодо запро-
вадження та надання ВПО окремого правового 
статусу. За визначенням, ВПО не перетинали 
офіційно визнані державні кордони та залиша-
ються громадянами та / або резидентами своїх 
країн після переміщенням. Тому вони мають 
ті самі права та свободи, як й інші громадяни 
чи резиденти. Керівні принципи надають реко-
мендації постконфліктним країнам, як визна-
чити ситуацію внутрішнього переміщення, які 
заходи запроваджувати з метою захисту та за-
безпечення потреб ВПО.

2 3 4
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В документах, перелічених нижче, що включа-
ють рекомендації щодо статистики ВПО, згада-
не вище визначення ВПО слугує базовим статис-
тичним визначенням.

Рамкова програма міжвідомчого 
постійного комітету з пошуку 
довгострокових рішень в інтересах 
внутрішньо переміщених осіб

Рамкова програма міжвідомчого постійного ко-
мітету (IASC) з пошуку довгострокових рішень 
в інтересах ВПО (2010)5 була розроблена з метою 
тлумачення концепту довгострокових рішень 
та скеровування урядів, гуманітарних організа-
цій та агенцій з питань розвитку щодо їх досяг-
нення.

Рамкова програма IASC визначає кроки, що по-
винні бути зроблені для досягнення довгостро-
кових рішень, зокрема шляхом визначення кри-
теріїв, які слід використовувати, щоб оцінити 
чи були та якою мірою подолані вразливості 
ВПО, пов’язані з переміщенням. Документ ви-
значає, що «довгострокові рішення досягають-
ся тоді, коли ВПО більше не потребують жодної 
спеціальної допомоги та захисту у зв’язку з їх пе-
реміщенням і можуть користуватися правами 
людини без будь-якої дискримінації внаслідок 
переміщення».

Рамкова програма IASC пропонує вісім крите-
ріїв, що слід використовувати для визначен-
ня, чи були досягнуті довгострокові рішення 
для ВПО, з огляду на необхідність відновлення 
їх фундаментальних прав. Серед них:

1. Захист та безпека;
2. Адекватні умови життя;
3. Доступ до засобів існування;
4. Розв’язання питань, пов’язаних із житлом, 

землею та майном;
5. Доступ до документів;
6. Возз’єднання сім’ї;
7. Участь у громадському житті;

5 Рамкова програма IASC з пошуку довгострокових рішень в інтересах ВПО — URL: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/
uploads/sites/38/2019/11/NRC_ramkova_program-PRINT-UNHCR.pdf

6 Експертна група з питань статистики біженців та ВПО — URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-
statistics

7 Технічний звіт щодо статистики ВПО — URL: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/
Technical-Report/national-reporting/Technical-report-on-statistics-of-IDPs-E.pdf

8 Посібник упорядника зі статистики біженців та внутрішньо переміщених осіб — URL: https://unstats.un.org/unsd/
statcom/51st-session/documents/BG-item-3n-compilers-manual-E.pdf

8. Доступ до ефективних засобів правового 
захисту та правосуддя.

Рамкова програма IASC окреслює всі запропоно-
вані критерії, наводить приклади субкритеріїв 
та пропонує загальні рекомендації щодо від-
стеження прогресу досягнення довгострокових 
рішень. Документ закликає всіх зацікавлених 
сторін — органи державної влади та місцевого 
самоврядування, а також гуманітарні організа-
ції та організації з питань розвитку — розробити 
ефективний механізм для моніторингу прогре-
су досягнення довгострокових рішень. З огляду 
на це, критерії IASC необхідно увідповіднити 
до місцевого контексту та розробити конкретні 
індикатори.

Враховуючи, що Рамкова програма IASC є рад-
ше концепцією, ніж практичним керівництвом, 
низка питань щодо збору та аналізу даних з ме-
тою оцінки прогресу досягнення довгостроко-
вих рішень за наведеними критеріями залиша-
лися відкритими.

Міжнародні рекомендації щодо 
статистики ВПО (IRIS)

У відповідь на глобальну потребу в міжнарод-
них стандартах щодо збору, формування та по-
ширення статистичної інформації про ВПО, 
Експертною групою з питань статистики щодо 
біженців та ВПО6 (EGRIS), що була створена Ста-
тистичною комісією ООН (UNSC) в 2016 році, 
було розроблено кілька документів.

В 2018 році EGRIS підготувала Технічний звіт 
щодо статистики ВПО7, який окреслив про-
блеми та подальші напрями дій щодо розроб-
ки міжнародних стандартів статистики ВПО. 
У березні 2020 року Міжнародні рекомендації 
щодо статистики ВПО (IRIS) були прийняті 
UNSC. Робота на цим документом супрово-
джувалася розробкою Посібника для упоряд-
ників статистики біженців та ВПО8. Посібник 
для упорядників був задуманий як документ, 

5 6 7 8
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що постійно наповнюється та змінюється, 
оскільки знання та досвід щодо питань збо-
ру статистики ВПО в різних країнах постійно 
збільшується.

IRIS став ключовим міжнародним документом, 
що визначає стандарти формування статистич-
ної інформації щодо ВПО9.

Зокрема, IRIS

 ▶ Пропонує статистичні рамки для збору, 
обробки та поширення статистичної 
інформації, спираючись на терміно-
логію та класифікатори щодо контин-
гентів, притоку та відтоку ВПО та груп 
населення, пов’язаних з ВПО, визначені 
в Керівних принципах та інших міжна-
родних документах, а також місцевий 
досвід;

 ▶ Окреслює аналітичні можливості двох 
можливих підходів до вимірювання 
довгострокових рішень: вимірювання 
прогресу у досягненні довгострокових 
рішень та композитний показник для 
виявлення ситуації, коли ключові враз-
ливості, пов’язані з переміщенням, були 
подолані;

 ▶ Пропонує перелік базових змінних та та-
блиць для ВПО та інших категорій осіб, 
пов’язаних з ВПО, що повинні бути засто-
совані на національних рівнях (показ-
ники контингенту, потоків ВПО та груп 
населення, пов’язаних з ВПО);

 ▶ Надає інформацію про різні джерела 
даних (перепис населення та житлового 
фонду, вибіркові опитування домогоспо-
дарств, адміністративні дані, великі дані 
тощо) для оцінки кількості ВПО, іденти-
фікації внутрішньо переміщених осіб 
та тих, хто подолав вразливості, пов’язані 
з переміщенням, прогнозування кілько-
сті ВПО в майбутньому;

 ▶ Надає рекомендації щодо вдоскона-
лення координації на національному 
та міжнародному рівнях у сфері статис-
тики ВПО.

9 Міжнародні рекомендації щодо статистики ВПО — URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/12257846/KS-GQ-
20-005-EN-N.pdf/714a7ba0-7ae6-1707-fef4-984a760e0034?t=1610984164036

10 Міжвідомча бібліотека індикаторів довгострокових рішень — URL: https://inform-durablesolutions-idp.org/
11 Керівництво з аналізу довгострокових рішень для ВПО — URL: http://inform-durablesolutions-idp.org/resources/
12 Система глобальних показників Цілей сталого розвитку 2030 — URL: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

Бібліотека індикаторів та Керівництво 
з аналізу довгострокових рішень

У 2015 році для координації практичних під-
ходів до вимірювання інтеграції ВПО був запу-
щений міжвідомчий проєкт «Поінформування 
діяльності щодо підтримки довгострокових рі-
шень для ВПО». Проєкт мав на меті доповнити 
структуру Рамкової Програми IASC індикато-
рами, інструментами, методологією та керів-
ництвом щодо практичних підходів в аналізі 
довгострокових рішень. Результатом цих зусиль 
стала Міжвідомча бібліотека індикаторів довго-
строкових рішень10 та Керівництво з аналізу (ке-
рівні принципи щодо операціоналізації восьми 
критеріїв IASC)11.

Бібліотека індикаторів довгострокових рішень 
пропонує перелік показників, що операціона-
лізують Критерії IASC, та визначає особливості 
вимірювання цих критеріїв. Перелік індикато-
рів є гармонізованим з Системою глобальних 
показників Цілей сталого розвитку12.

Окрім конкретних індикаторів для кожного 
критерію, Бібліотека індикаторів довгостро-
кових рішень пропонує базові демографічні 
індикатори, індикатори щодо історії та намі-
рів переміщення та міграції, дискримінації. 
Ці індикатори доповнюють картину динаміки 
переміщення. Зазначається, що для того, щоб 
оцінити рівень місцевої інтеграції, вкрай важ-
ливим є аналіз довгострокових рішень шляхом 
порівняння двох цільових груп — ВПО та решти 
населення.

Керівництво з аналізу доповнює Бібліотеку ін-
дикаторів довгострокових рішень конкретними 
рекомендаціями, як саме повинен бути орга-
нізованим процес аналізу у тісній консульта-
ції з державними органами влади та місцевим 
самоврядуванням, гуманітарними організа-
ціями, а також самими ВПО. Цей документ ви-
значає п’ять етапів такого аналізу, починаючи 
з етапу обговорення необхідності проведення 
такого аналізу аж до визначення пріоритетів ді-
яльності на основі зібраних даних.

9 10 11 12
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13 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII від 20 жовтня 2014 — URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

14 Постанова Кабінету Міністрів України № 509-2014 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» — URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#Text

15 Згідно з національним опитуванням, проведеним Cedos think tank, ZMINA та Українським незалежним центром 
політичних досліджень у 2018 році, частка українців, які не проживають за зареєстрованим місцем проживання, 
становила 12%. Джерело: Система реєстрації місця проживання в Україні: її вплив на реалізацію прав та життєвих 
інтересів людини // Cedos, 2019 — URL: https://cedos.org.ua/researches/systema-reiestratsii-mistsia-prozhyvannia-v-ukraini-
ii-vplyv-na-realizatsiiu-prav-ta-zhyttievykh-interesiv-liudyny/

Визначення ВПО як основа офіційної 
статистики ВПО

Відповідно до Закону України № 1706-VII від 
20 жовтня 2014 року «Про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб» (із зміна-
ми в 2015–2020): «Внутрішньо переміщеною осо-
бою є громадянин України, іноземець або особа 
без громадянства, яка перебуває на території 
України на законних підставах та має право 
на постійне проживання в Україні, яку змусили 
залишити або покинути своє місце проживання 
у результаті або з метою уникнення негативних 
наслідків збройного конфлікту, тимчасової оку-
пації, повсюдних проявів насильства, порушень 
прав людини та надзвичайних ситуацій при-
родного чи техногенного характеру»13.

На практиці, факт внутрішнього переміщення 
в Україні підтверджується довідкою про взяття 
на облік ВПО. Порядок оформлення і видачі до-
відки про взяття на облік ВПО затверджено По-
становою Кабінету Міністрів України №509 від 
1 жовтня 2014 року «Про облік внутрішньо пе-
реміщених осіб»14. Для того, щоб стати на облік 
та отримати довідку ВПО, особа повинна зверну-
тися із заявою про взяття на облік до структур-
ного підрозділу з питань соціального захисту 
населення на місцевому рівні. Під час подання 

заяви про взяття на облік заявник пред’являє 
документ, що посвідчує особу та підтверджує 
громадянство / проживання в Україні, який 
повинен містити інформацію про реєстрацію 
місця проживання на території адміністратив-
но-територіальної одиниці, з якої здійснюється 
внутрішнє переміщення (окремі райони Доне-
цької та Луганської областей, Автономна Рес-
публіка Крим, м. Севастополь). У разі відсутно-
сті реєстрації місця проживання у відповідних 
адміністративно-територіальних одиницях, 
особа може подати інші докази, що підтверджу-
ють факт проживання на відповідній території 
(наприклад, військовий квиток, трудова книж-
ка із записами про здійснення трудової діяльно-
сті, документ, що підтверджує право власності 
на рухоме або нерухоме майно на цих територі-
ях, документи про освіту, медичні документи, 
фотографії відеозаписи тощо).

Довідка про взяття на облік ВПО слугує єдиним 
документом, що надає доступ ВПО до деяких 
державних послуг (наприклад, пенсій, соці-
альних виплат або деяких адміністративних 
послуг). Більш того, враховуючи, що ці послуги 
пов’язані з зареєстрованим місцем проживання, 
це впливає на тих, хто проживає на не підкон-
трольних Уряду територіях (НПУТ) або має за-
реєстроване місце проживання на НПУТ15. Для 
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того, щоб мати доступ до пенсій, соціальних 
виплат та інших державних послуг, пов’язаних 
з зареєстрованим місцем проживання, ці осо-
би змушені реєструватися ВПО. Оскільки Уряд 
припинив свою діяльність в окремих районах 
Донецької та Луганської областей в листопаді 
2014 року, мешканці НПУТ можуть отримувати 
пенсії та соціальні виплати лише за умови їхньої 
реєстрації ВПО та здійснення поїздок на ПУТ 
з метою верифікації16. Крім того, мешканці ПУТ, 
які не були переміщені, але мають зареєстро-
ване місце проживання на НПУТ також не ма-
ють доступу до послуг, доки вони не стануть 
на облік як ВПО. Ці дві категорії осіб не є ВПО 
за визначенням Керівних принципів та Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб». Однак, через наяв-
ний зв’язок між реєстрацією ВПО та доступом 
до деяких державних послуг, вони повинні імі-
тувати переміщення для того, щоб мати цей до-
ступ. Ця ситуація призводить до великої частки 
не-ВПО серед загальної чисельності зареєстро-
ваних ВПО в Україні.

16 З березня 2020 року Уряд України призупинив обов’язкову верифікацію ВПО під час карантину, пов’язаного з Covid-19.
17 Огляд гуманітарних потреб, Україна / Цикл гуманітарних програм, 2021 — URL: https://www.humanitarianresponse.info/

sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hno_2021-ukr-2021-02-09.pdf
18 Реєстрація внутрішнього переміщення в Україні, УВКБ — URL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2RhMmExMjgtZW

RlMS00YjcwLWI0MzktNmEwNDkwYzdmYTM0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsI
mMiOjh9

19 Internal Displacement Monitoring Centre, Annual conflict and disaster displacement figures, Ukraine — URL: https://www.
internal-displacement.org/countries/ukraine

Враховуючи те, що вся офіційна статистика про 
ВПО в Україні ґрунтується на обліку ВПО, дер-
жава стикається зі значними проблемами під 
час формування базової статистичної інформа-
ції, зокрема щодо визначення чисельності кон-
тингенту та потоків ВПО, їхніх демографічних 
характеристик та територіального розміщення. 
Згідно зі звітом Управління ООН з координації 
гуманітарних справ (UN OCHA) «є загальне ро-
зуміння, що не всі 1,4 мільйона зареєстрованих 
ВПО проживали на ПУТ. Багато з них прожива-
ли на НПУТ, але були змушені зареєструвати-
ся як ВПО в управліннях соціальної політики, 
щоби зберегти доступ до пенсійних і соціаль-
них виплат, які здійснюються Урядом України. 
Причиною цього є політика Уряду, яка пов’язує 
пенсійні виплати з реєстрацією ВПО. Вони по-
винні регулярно перетинати «лінію розмежу-
вання» з метою отримання пенсій та соціаль-
них виплат»17.

Порівняння офіційних даних про чисельність 
ВПО з оцінками, що були зроблені міжнарод-
ними організаціями, показує, що дані можуть 
відрізнятися майже у два рази. Уряд України 
звітує про 1,4–1,5 мільйонів зареєстрованих ВПО 
у 2017–2019 роках18. З 2017 року Центр моніторин-
гу внутрішнього переміщення (IDMC) публікує 
оцінки загальної чисельності ВПО в Україні, 
що не перевищують 800 тисяч19 (Діаграма 1).

Доповнюючи вище зазначені фактори, що знач-
но впливають на точність офіційних статистич-
них даних щодо ВПО в Україні, інші особливості 
також слід враховувати під час інтерпретації да-
них щодо офіційно зареєстрованих ВПО в Укра-
їні:

 ▶ Процедура реєстрації ВПО передбачає, 
що діти ВПО, народжені після перемі-
щення, також мають право бути зареє-
строваними ВПО. Ця категорія осіб також 
включається до загальної чисельності 
ВПО, хоча фактично ці особи не були 
переміщені;

17 18 19
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 ▶ Реєстрація ВПО є добровільною. Деякі 
ВПО вирішують не реєструватися через 
адміністративні складнощі цієї процеду-
ри, що призводить до того, що деякі ВПО 
залишаються не врахованими в офіцій-
ній статистиці ВПО.

Джерела офіційної статистики ВПО 
в Україні

Реєстрація ВПО: Єдина інформаційна база даних 
про ВПО

Офіційна статистика щодо ВПО в Україні повні-
стю ґрунтується на реєстрації ВПО, що з 2016 ве-

20 Постанова Кабінету Міністрів України № 646-2016 «Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб» — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-
%D0%BF

деться за допомогою Єдиної інформаційної бази 
даних про ВПО (База даних ВПО).

Мінсоцполітики веде Базу даних ВПО для забез-
печення єдиного державного обліку фізичних 
осіб, які є внутрішньо переміщеними особами. 
Під час реєстрації або оновлення даних, необ-
хідна інформація вноситься в Базу даних ВПО 
співробітниками структурних підрозділів з пи-
тань соціального захисту населення на місце-
вому рівні. «Порядок створення, ведення та до-
ступу до відомостей Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених осіб» був 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України №646 від 22 вересня 2016 року20.

Таблиця 1. Потенціал Бази даних ВПО у формуванні базових статистичних показників

Базові показники щодо ВПО, 
рекомендовані IRIS

Відомості, що містяться 
у Базі даних ВПО

Статистичні показники, 
що формуються на ос-
нові Бази даних ВПО

Базові показники притоку ВПО

Загальна кількість осіб у країні, які 
були примусово переміщені протягом 
певного періоду вперше

 ▶ за статтю та віком;
 ▶ за статтю та причинами переміщен-
ня;

 ▶ за статтю та місцем звичайного про-
живання (область/район);

 ▶ за статтю та місцем звичного про-
живання на момент переміщення 
(область/район)

Запис відомостей щодо першо-
го (та подальших) переміщень 
не ведеться.
Решта необхідних відомостей 
щодо характеристик ВПО 
міститься у Базі даних ВПО.

Попри те, що інформація про 
облік оновлюється, статисти-
ка притоку не формується.

Базові показники відтоку ВПО

Загальна кількість ВПО, які помер-
ли чи емігрували протягом певного 
періоду

 ▶ за статтю та віком.
Загальна кількість ВПО, які подолали 
всі ключові вразливості, пов’язані з пе-
реміщенням за певний проміжок часу

 ▶ за статтю, віком та поточним місцем 
звичайного проживання;

 ▶ за місцем звичного проживання 
на момент переміщення, поточним 
місцем звичайного проживання 
та основною причиною першого 
переміщення.

Лише відомості про смерть 
зберігаються у Базі даних ВПО.
Відповідно до законодавства, 
виїзд особи на постійне місце 
проживання за кордон є під-
ставою скасування дії довідки 
ВПО. Однак, відомості щодо 
ВПО, які виїхали за кордон 
на постійне місце проживання, 
відсутні у переліку відомостей.
Запис відомостей щодо ВПО, 
які подолали ключові вразли-
вості, пов’язані з переміщен-
ням, не ведеться.

Статистика відтоку не форму-
ється.
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21 Наказ Міністерства соціальної політики України № 1610-2016 «Про затвердження форми Заяви про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи» — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0089-17#Text

Таблиця 1. Потенціал Бази даних ВПО у формуванні базових статистичних показників

Базові показники щодо ВПО, 
рекомендовані IRIS

Відомості, що містяться 
у Базі даних ВПО

Статистичні показники, 
що формуються на ос-
нові Бази даних ВПО

Базові показники контингенту ВПО

Загальна кількість ВПО у країні 
 ▶ за статтю, віком та поточним місцем 
звичайного проживання (область/
район);

 ▶ за статтю, місцем звичного про-
живання на момент переміщення 
та поточним місцем звичайного 
проживання (область/район);

 ▶ за причиною переміщення та поточ-
ним місцем звичайного проживання 
(область/район);

 ▶ за роками з моменту першого пере-
міщення 

Загальна кількість дітей-ВПО без су-
проводу та дітей, розлучених з батька-
ми, до 18 років

 ▶ за статтю та віком

Запис відомостей щодо першо-
го (та подальших) переміщень 
не ведеться.
Решта необхідних відомостей 
щодо характеристик ВПО 
міститься у Базі даних ВПО.

Статистика контингенту фор-
мується, однак вона є дуже 
обмеженою. 
Статистика щодо загальної 
кількості ВПО за віком, місцем 
звичного проживання на мо-
мент переміщення (район) 
та роками з моменту першого 
переміщення, а також ста-
тистика щодо дітей-ВПО без 
супроводу, не формується.

Базові показники контингенту для осіб, які подолали ключові вразливості, пов’язані 
з переміщенням

Загальна кількість осіб, які подолали 
ключові вразливості, пов’язані з пере-
міщенням, у країні

 ▶ за статтю та віком;
 ▶ за статтю та поточним місцем 
звичайного проживання (область/
район)

Відомості щодо потреб ВПО 
в житлі, соціальних послугах, 
охороні здоров’я та освіті 
збирається шляхом одного від-
критого запитання в Заяві про 
взяття на облік ВПО21 під час 
її подання ВПО. Це не дозволяє 
аналізувати цю інформацію.

Статистика щодо осіб, осіб, які 
подолали ключові вразливо-
сті, пов’язані з переміщенням, 
не формується.

Базові показники прогресу ВПО у досягненні довгострокових рішень

Загальна кількість ВПО, які досягли 
визначеної мети для кожного з різ-
них критеріїв довгострокових рішень 
та відповідних субкритеріїв протягом 
певного періоду

 ▶ за поточним місцем звичайного 
проживання;

 ▶ за звичним місцем проживання 
на момент переміщення та поточним 
місцем звичайного проживання

Відомості щодо потреб ВПО 
в житлі, соціальних послугах, 
охороні здоров’я та освіті 
збирається шляхом одного від-
критого запитання в Заяві про 
взяття на облік ВПО під час 
її подання ВПО. Це не дозволяє 
аналізувати цю інформацію.

Статистика щодо ВПО які 
досягли цільових показників 
для кожного з різних крите-
ріїв довгострокових рішень, 
не формується.
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Відповідно до законодавства, База даних ВПО 
містить значну кількість інформації про ВПО. 
Згідно з «Порядком створення, ведення та до-
ступу до відомостей Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених осіб», База 
даних ВПО збирає інформацію щодо ВПО, включ-
но з відомостями про їхні житлові, соціальні, ме-
дичні, освітні та інші потреби, відомостями про 
їхню зайнятість, освітній рівень, спеціалізацію 
за професійною освітою, професію тощо.

Потенціал Бази даних ВПО стати джерелом ста-
тистичної інформації щодо ВПО оцінено в Та-
блиці 1. Перелік базових показників, які повин-
ні збиратися, представлений згідно з IRIS.

Попри значний потенціал Бази даних ВПО слугу-
вати джерелом статистичної інформації, на даний 
момент статистика, що формується з використан-
ням Бази даних ВПО, є обмеженою. Ця статисти-
ка покриває лише чисельність контингенту ВПО 
та домогосподарств ВПО з можливістю дезагрегу-
вати їх за поточним місцем звичайного проживан-
ня, статтю та певними групами (діти, пенсіонери, 
люди з інвалідністю тощо). Статистика потоків, 
як і статистика прогресу, що може використову-
ватися для оцінки інтеграції ВПО, не формується. 
Наступні показника агрегуються на підставі ін-
формації, що зберігається в Базі даних ВПО:

 ▶ Загальна кількість ВПО за поточним місцем 
звичайного проживання (область/район);

 ▶ Загальна кількість домогосподарств ВПО 
за поточним місцем звичайного прожи-
вання (область/район);

 ▶ Загальна кількість ВПО за статтю та по-
точним місцем звичайного проживання 
(область/район);

 ▶ Загальна кількість дітей до 18 років за по-
точним місцем звичайного проживання 
(область/район);

22 Права ВПО / Право на захист (2017) — URL: https://helsinki.org.ua/prava-vnutrishno-peremischenyh-osib/
23 Результати поточного моніторингу проєкту «Статистичний розвиток: інституційне співробітництво між Статистикою 

Норвегії та Державною службою статистики України» — URL: http://ukrstat.gov.ua/md/stat_rozv/doc/zvit_2019.htm
24 МОМ та партнери допомагають Україні вдосконалювати статистичні дані щодо внутрішнього переміщення — URL: 

https://iom.org.ua/ua/mom-ta-partnery-dopomagayut-ukrayini-vdoskonalyuvaty-statystychni-dani-shchodo-vnutrishnogo
25 Постанова Кабінету Міністрів України № 222-2019 «Про затвердження Програми розвитку державної статистики 

до 2023 року» — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2019-%D0%BF#Text
26 Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження «Обстеження умов життя 

домогосподарств», Державна служба статистики — URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/168/
mp_ouzh_dg.pdf

27 Методологічні положення Обстеження робочої сили — URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/128/
mpors.pdf

 ▶ Загальна кількість ВПО за певними гру-
пами (особи працездатного віку; особи, 
що потребують працевлаштування; осо-
би з інвалідністю; особи пенсійного віку, 
особи, що отримують соціальну допомо-
гу; сім’ї, що отримують соціальну допо-
могу; багатодітні сім’ї, сім’ї батьків-оди-
наків) та поточним місцем звичайного 
проживання (область/район).

Теоретично, База даних ВПО може стати джере-
лом більшості базової статистичної інформації, 
що рекомендовано збирати IRIS. На практиці, 
використання Бази даних ВПО з цією метою 
містить значні виклики. З моменту її створення 
у 2016 році, якість інформації, що зберігається 
у Базі даних ВПО критикувалася багатьма екс-
пертами та організаціями22. Зокрема, у листопа-
ді 2017 та лютому 2019 років чисельність зареє-
строваних ВПО значно коливалась у порівнянні 
з попередніми місяцями (чисельність ВПО змен-
шилася на 80 тис. та 150 тис. відповідно).

Брак координації формування статистики ВПО 
з боку Державної служби статистики України 
(Держстату) залишається однією з ключових 
проблем. На сьогодні, Держстат не уповнова-
жений формувати статистику щодо ВПО, хоча 
саме Держстат є ключовим органом влади, 
що відповідає за якість та доступність офіцій-
ної статистики в Україні. Попри низку захо-
дів, вжитих міжнародними донорами та гума-
нітарними організаціями з метою залучення 
Держстату до формування статистики ВПО23,24, 
ці ініціативи залишаються радше неформаль-
ними. Програма розвитку державної статисти-
ки до 2023 року не передбачає жодних заходів, 
пов’язаних зі статистикою ВПО25. На сьогодні, 
жодне з державних вибіркових спостережень, 
що проводиться Держстатом26,27, не дозволяє де-
загрегувати дані за респондентами, які є ВПО.
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Пробний перепис населення та житлового 
фонду 2019

В грудні 2019 року, в Україні було проведено 
пробний перепис населення та житлового фон-
ду. Передбачалося, що пробний перепис піло-
туватиме всеукраїнський перепис населення, 
що було заплановано на 2020 рік. Однак, че-
рез низку причин, включно з пандемією через 
Covid-19, всеукраїнський перепис населення 
не було проведено у 2020 році. Наступний раунд 
всеукраїнського перепису населення заплано-
вано на 2023 рік.

Спочатку програма пробного перепису включа-
ла питання, які дозволяли ідентифікувати ВПО 
серед усього населення України28.

У цьому населеному пункті Ви проживаєте безпе-
рервно з народження?

 ▶ Так
 ▶ Ні

Якщо «ні», зазначте: чи були Ви змушені за-
лишити або покинути своє місце проживання 
в результаті або з метою уникнення негатив-
них наслідків збройного конфлікту, тимчасової 
окупації, повсюдних проявів насильства, пору-
шень прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру?

 ▶ Так
 ▶ Ні

Якщо «так», зазначте:

 ▶ Коли Ви залишили або покинули 
своє місце проживання (місяць 
та рік)?

 ▶ Назву залишеного або покинутого 
місця проживання (область, район/
об’єднана територіальна громада, 
населений пункт)

28 Наказ Державної служби статистики України №174 dated 21.08.2018 «Програма пробного перепису населення 2019»
29 Як виміряти інтеграцію внутрішньо переміщених осіб / Cedos think tank, 2019 — URL: https://cedos.org.ua/researches/yak-

vymiriaty-intehratsiiu-vnutrishno-peremishchenykh-osib/
30 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII від 20 жовтня 2014 — URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text
31 Постанова Кабінету Міністрів України №1094-2015 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо 

підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» — URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF#n10

Включення цих питань до програми всеукраїн-
ського перепису населення дозволило б отри-
мати надійні дані щодо загальної чисельності 
ВПО, їхніх демографічних характеристик та те-
риторіального розміщення, а також інформації 
щодо їх зайнятості та умов життя у порівнянні 
з населенням України в цілому. Однак запитан-
ня, які дозволяли б ідентифікувати ВПО, не були 
включені до анкети пробного перепису в листо-
паді 2019 року через зауваження Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав людини29.

Місцева інтеграція ВПО: політики 
та індикатори виконання

Стикнувшись з проблемою внутрішнього пе-
реміщення, Україна задекларувала намір захи-
щати ВПО та гарантувати їхні права і свободи. 
Закон № 1706-VII «Про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб»30 включав 
основні принципи, якими повинні керуватися 
органи державної влади та місцевого самовря-
дування, що працюють з ВПО.

Комплексна державна програма щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції громадян 
України, які переселилися з тимчасово окупованої 
території України на період до 2017 року31

Шістнадцятого грудня 2015 року, Кабінет Міні-
стрів Україні прийняв Постанову №1094-2015, якою 
було затверджена Комплексна державна програма 
щодо підтримки, соціальної адаптації та реінте-
грації громадян України, які переселилися з тим-
часово окупованої території України на період 
до 2017 року. План заходів з виконання даної про-
грами включав Завдання 7 — «Створення системи 
моніторингу та оцінювання ефективності заходів 
щодо інтеграції, соціальної адаптації та захисту 
переселених громадян на національному та регіо-
нальному рівні» та визначав наступні заходи:

1. Визначення рівня соціальної адаптації 
та інтеграції переселених громадян;

30 3129
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2. Наукове супроводження програми та ви-
роблення науково обґрунтованих реко-
мендацій щодо забезпечення комплексної 
та системної підтримки, соціальної адап-
тації та інтеграції переселених громадян.

Відповідальними виконавцями були визначені 
Мінсоцполітики та Національна академія наук 
України.

Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб та впровадження довгострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення до 2020 року 
(Стратегія інтеграції ВПО на 2018–2020 роки)32

Стратегія інтеграції ВПО на 2018–2020 роки була 
схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України №909 від 15 листопада 2017 року. У роз-
ділі «Підтримка приймаючих територіальних 
громад в процесі інтеграції внутрішньо пере-
міщених осіб» окреслено діяльність з метою 
«визначення заходів щодо розбудови соціальної 
згуртованості, зміцнення соціально-економіч-
ного розвитку і стійкості територіальної гро-
мади, зменшення напруженості в приймаючих 
територіальних громадах». Одним із заходів 
досягнення цієї мети було «проведення моніто-
рингу стану інтеграції внутрішньо переміще-
них осіб в приймаючі територіальні громади 
та оцінки їх потреб».

Через рік після прийняття Стратегії інтегра-
ції ВПО на 2018–2020 роки, 21 листопада 2018, 
шляхом прийняття Розпорядження Кабінету 
Міністрів №944-р було затверджено План захо-
дів з реалізації Стратегії інтеграції ВПО на 2017–
2020 роки33. Серед іншого, розділ «Підтримка 
приймаючих територіальних громад в процесі 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб» пе-
редбачав заходи щодо вимірювання прогресу 
у досягненні довгострокових рішень для ВПО, 
а саме:

1. Розроблення критеріїв оцінки інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб до прийма-

32 Розпорядження Кабінету Міністрів України № 909-р-2017 «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» — URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80#Text

33 Розпорядження Кабінету Міністрів України №944-р-2018 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення 
на період до 2020 року» — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/944-2018-%D1%80#Text

34 Проєкт Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 
переміщення на період до 2023 року станом на жовтень 2020

ючих територіальних громад, зокрема 
на основі практичних та стратегічних 
гендерних потреб таких осіб та ключових 
показників ефективності;

2. Проведення моніторингу стану інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб у прийма-
ючі територіальні громади та оцінки 
їх потреб, у тому числі в розрізі категорій 
таких осіб, як особи з інвалідністю, вклю-
чаючи аналіз з урахуванням статі та віку;

3. Розроблення та забезпечення реалізації 
тематичних або комплексних відповід-
них регіональних (місцевих) програм 
та планів, спрямованих на задоволення 
потреб внутрішньо переміщених осіб, ви-
явлених під час проведення моніторингу 
стану їх інтеграції в приймаючі територі-
альні громади.

План заходів з реалізації Стратегії інтеграції 
ВПО на 2018–2020 роки не включав індикаторів 
результативності його виконання.

Критерії оцінки інтеграції ВПО 
в приймаючі територіальні громади, 
розроблені Мінреінтеграції

У 2020 році Мінреінтеграції розробило проєкт 
документа «Критерії оцінки інтеграції ВПО 
в приймаючі територіальні громади» (Дода-
ток  1). Передбачалось, що документ буде за-
тверджений постановою Кабінету Міністрів 
України з метою запровадження щорічного 
моніторингу інтеграції ВПО в приймаючі те-
риторіальні громади та їхніх потреб. Плани 
запровадити регулярний моніторинг інтегра-
ції ВПО, що були відображені в Стратегії інте-
грації ВПО на 2017–2020 роки, були повторно 
включені до проєкту Стратегії інтеграції ВПО 
на 2021–2023 роки34.

Проєкт документу «Критерії оцінки інтегра-
ції ВПО в приймаючі територіальні громади» 
визначає підходи до збору, обробки та аналізу 
даних з метою проведення регулярного моні-
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торингу інтеграції ВПО та десять критеріїв для 
оцінки рівня інтеграції. Зокрема, пропонуєть-
ся вісім загальних та два спеціальних критерії, 
що мають ідентифікувати, чи та якою мірою 
досягнуто місцеву інтеграцію ВПО в приймаю-
чі територіальні громади. Критерії враховують 
ключові аспекти вразливості ВПО, такі як до-
ступ до житла, наявність доходів, зайнятість, 
доступ до послуг з охорони здоров’я, освіти, ад-
міністративних послуг, пенсій та соціальних 
виплат. Спеціальні критерії дозволяють врахо-
вувати почуття приналежності до приймаю-
чих громад, а також можливість возз’єднання 
з сім’єю як додаткові критерії інтеграції.

У проєкті документу «Критерії оцінки інтегра-
ції ВПО в приймаючі територіальні громади», 
пропонується збирати дані щодо інтеграції ВПО 
з використанням Бази даних ВПО, що наповню-
ється структурними підрозділами з питань со-
ціального захисту населення на місцевому рівні 
та ведеться Мінсоцполітики.

Попри загальну ясність документа, він залишає 
багато питань, а також неоднозначних момен-
тів щодо операціоналізації всіх десяти крите-
ріїв та реалізації самого процесу моніторингу. 
Зокрема, незрозуміло:

 ▶ Яка мета проведення моніторингу: 
чи спрямований він на визначення кіль-
кості ВПО (шляхом вилучення з загальної 
чисельності тих, хто досяг довгостро-
кових рішень), чи моніторинг головним 
чином необхідний для розуміння тенден-
цій щодо прогресу в інтеграції, виділен-
ня ключових перешкод і, таким чином, 
інформування державної політики та бю-
джетного процесу;

 ▶ Який підхід до збору даних слід застосо-
вувати: на рівні домогосподарств для всіх 
зареєстрованих ВПО в Базі даних ВПО, 
чи достатньо вибіркового підходу;

 ▶ Чи буде щорічний моніторинг (чи то ге-
неральної сукупності ВПО, чи вибіркової) 
стійким та економічно ефективним;

 ▶ Чи має місцева влада достатньо техніч-
них спроможностей для збору та аналізу 
цих даних, як передбачено в документі, 
розробленому Мінреінтеграції.

35 Desk Research of the Surveys of IDPs, GFK Ukraine (2017) — URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gfk_
unhcr_desk_report_final.pdf

Особливу увагу слід приділити індикаторам 
та цільовим індикаторам, за якими буде збира-
тися інформація про досягнення критеріїв. До-
кумент «Критерії оцінки інтеграції ВПО в при-
ймаючі територіальні громади» не визначає 
конкретних індикаторів, цільових індикато-
рів та джерел даних для цільових індикаторів. 
Важливо узгодити індикатори інтеграції ВПО 
з наявними індикаторами для всього населен-
ня, які вже використовуються Урядом (ключові 
показники ринку праці, умов життя, охорони 
здоров’я, освіти, показників Цілей сталого роз-
витку тощо).

Дослідження неурядових організацій 
щодо потреб ВПО та місцевої інтеграції

Попри брак офіційної статистики щодо потреб 
та інтеграції ВПО, з 2014 року багато опитувань 
на цю тему проводилися гуманітарними орга-
нізаціями та іншим НУО в Україні. Дані, зібрані 
завдяки цим зусиллям, частково можуть поін-
формувати критерії, розроблені Мінреінтегра-
ції, та використовуватися як джерела даних для 
державного моніторингу інтеграції ВПО в при-
ймаючі територіальні громади. Це підхід може 
бути застосованим як короткотерміновий захід. 
У порівнянні з оперативними даними, офіційна 
статистика є предметом кращої якості, відпо-
відності міжнародним стандартам та валідно-
сті даних. Щобільше, використання оператив-
них даних у державному моніторингу інтеграції 
ВПО автоматично означатиме використання 
вибіркового підходу. Враховуючи, що Уряду до-
ведеться використовувати різні джерела даних, 
це дозволить проводити виключно аналіз за ок-
ремими критеріями та показниками, що озна-
чає неможливість поєднання даних за різними 
критеріями для аналізу ситуації одного домо-
господарства ВПО.

Згідно з результатами кабінетного дослідження 
проведеного компанією GFK, більш ніж 30 опи-
тувань були проведень в Україні протягом 
2014–2016 років35. В подальші роки, кількість до-
сліджень зменшувалася, ймовірно, через наси-
чення інформацією та зменшення потоків ВПО. 
Більшість досліджень ВПО проводилися однора-
зово та не передбачали повторних досліджень 
з моніторинговою метою.

35
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Станом на 2020 рік, міжнародні організації 
в Україні проводять кілька моніторингових до-
сліджень, завдання яких полягає в інформуван-
ні Уряду та гуманітарної спільноти щодо потреб 
людей, які постраждали від конфлікту у східній 
Україні. В більшості випадків, цільові групи 
цих досліджень не обмежуються ВПО. Зазвичай, 
вони охоплюють ширші групи: людей, що жи-
вуть вздовж лінії розмежування, мешканців 
ПУТ та НПУТ Донецької та Луганської областей 
та інших людей, постраждалих від конфлікту. 
Серед цих досліджень наступні:

 ▶ Національна система моніторингу ситуа-
ції ВПО в Україні (НСМ)36, що реалізується 
МОМ з 2016 року щоквартально; цільова 
аудиторія: ВПО та особи, які повернулися 
на НПУТ; вибірка: близько 5000 респон-
дентів щоквартально.

 ▶ Мультисекторна оцінка потреб (MSNA)37, 

36 Національна система моніторингу ситуації ВПО в Україні: Раунд 1 — 17 /МОМ (2016–2020) — URL: https://www.iom.org.ua/
en/periodicals

37 REACH Resource Centre, Ukraine — URL: https://www.reachresourcecentre.info/country/ukraine/theme/multi-sector-
assessments/

38 Методологія SCORE Ukraine — URL: https://www.scoreforpeace.org/en/ukraine/methodology
39 В якості джерела інформації для цієї таблиці використовуються мапування показників з довгострокових рішень 

в Україні: MSNA, SCORE, NMS та MICS, проведене JIPS під час розробки методології профілювання ВПО в Луганській 
області. (URL: https://www.nrc.no/resources/reports/profiling-of-IDP-situation-in-luhansk-region-ukraine/

що реалізується REACH з 2016 року; цільо-
ва група та підхід до формування вибірки 
змінюється залежно від потреб (мешкан-
ці ПУТ включно з ВПО, люди, що прожи-
вають вздовж лінії розмежування, меш-
канці НПУТ).

 ▶ Індекс соціальної згуртованості та при-
мирення (SCORE38, що був запровадже-
ний в Україні DG East, SeeD та ПРООН 
у 2016 році; цільова група: населення в ці-
лому, населення східної України, меш-
канці НПУТ, ВПО (нарощування вибірки 
у 2016 році в рамках першої хвилі).

Враховуючи нерегулярність та зміни в методо-
логії цих досліджень, не всі вони можуть слугу-
вати джерелами даних для критеріїв Мінреін-
теграції. Конкретні індикатори НСМ та MSNA, 
що можуть бути використані для цього завдан-
ня представлені у Додатку 239.
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Країни, які розглядались у дослідженні (Азербай-
джан, Грузія та Сербія), зіштовхнулись із пробле-
мою внутрішнього переміщення ще у 90-х роках 
ХХ століття, переважно внаслідок конфліктів 
пов’язаних із постсоціалістичною трансформа-
цією та розпадом великих державних утворень 
(Радянський союз, Соціалістична Федеративна 
Республіка Югославія). Підходи до захисту прав 
ВПО в цей період лише почали розроблятися 
міжнародними організаціями та фіксуватися 
у міжнародних документах.

На перших етапах розв’язання проблем ВПО 
та надання їм адекватної допомоги багато зу-
силь було зорієнтовано на внесення змін у вну-
трішнє законодавство даних країн та приведен-
ня останнього у відповідність до міжнародних 
рекомендацій. Це відображено у великій кілько-
сті та різноманітті законодавчих актів, прийня-
тих у даних країнах з метою забезпечення прав 
і потреб ВПО.

Спільною рисою підходів керівництва цих країн 
до розв’язання проблеми ВПО у перші роки ста-
ло те, що з трьох можливих варіантів довгостро-
кових рішень (повернення, місцева інтеграція, 
переселення), найбільше уваги було приділено 
варіанту повернення. Здебільшого це було обу-
мовлено переважно політичними причинами: 
підтримка стратегії місцевої інтеграції ВПО 

та невизнання можливості повернення передба-
чало б фактичну відмову керівництва держав від 
претензій на втрачені території. З часом, варіант 
повернення залишився панівним у стратегії ке-
рівництва Азербайджану, у той час, як керівниц-
тво в Грузії та Сербії почало розглядати варіанти 
зміни підходу щодо ВПО від формату повернення 
до всіх можливих форматів, поступово все біль-
ше уваги приділяючи можливості локальної ін-
теграції ВПО та покращенню їх життєвих умов.

Особлива увага в реалізації практичних заходів 
і політик з боку керівництва цих країн приділя-
лась забезпеченню базових потреб ВПО: розв’я-
занню питань із забезпеченням належного рівня 
життя, зокрема забезпеченню житлом, та досту-
пу до засобів до існування, зокрема проблемам 
зайнятості та подоланню бідності. Саме в цьо-
му напрямку формувались національні страте-
гії і розв’язання проблем ВПО (Сербія, Грузія).

Не зважаючи на рекомендації дотримуватись 
Керівних принципів та Рамкової програми IASC, 
при розробці законодавчих документів вони або 
не враховуються (Азербайджан) або врахову-
ються лише частково (Сербія, Грузія). Так само 
не враховуються і не виконуються рекоменда-
ції міжнародних організацій щодо проведення 
регулярного моніторингу або досліджень, які 
мають моніторинговий характер з усталеною 
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Азербайджан Грузія Сербія

Інсти-
туційна 
відпові-
дальність

Державний комітет у спра-
вах біженців та ВПО (Держав-
ний комітет)40 разом з ре-
гіональними виконавчими 
комітетами, несуть загальну 
відповідальність щодо 
питань ВПО включно з роз-
робкою та впровадженням 
відповідних заходів політи-
ки. Інші державні та місцеві 
органи працюють з питан-
нями ВПО за погодженням 
з Державним комітетом.
Державна статистична комі-
сія отримує адміністративні 
дані щодо ВПО від Держав-
ного комітету. Перепис насе-
лення 2009 року та державне 
вибіркове опитування щодо 
умов життя «Обстеження 
бюджетів домогосподарств» 
включали окремі питання, 
що дозволяли ідентифікува-
ти ВПО.

Міністерство у справах внутрішньо 
переміщених з окупованих тери-
торій осіб, розселення і біженців 
Грузії (MRA) відповідало за розробку, 
координацію та реалізацію полі-
тики щодо ВПО з 2011 по 2018 рік. 
У 2018 році його функції були розпо-
ділені між Міністерством ВПО, праці, 
охорони здоров’я та соціальних 
питань, Міністерством регіональ-
ного розвитку та інфраструктури 
та Міністерством внутрішніх справ.
Одним з обов’язків, делегованих 
Національному офісу статистики 
Грузії, є робота зі статистикою ВПО. 
Зокрема, він збирає інформацію 
про ВПО за допомогою державного 
вибіркового опитування «Інтегро-
ване опитування домогосподарств» 
щороку, куди включене питання, 
яке дозволяє ідентифікувати ВПО. 
Теоретично це дозволяє порівняти 
ситуацію ВПО та не ВПО з точки зору 
їх соціальних та економічних умов 
життя, доступу до засобів існуван-
ня тощо. На практиці, це вимагає 
збільшення вибірки. Крім того, На-
ціональний офіс статистики збирав, 
обробляв та розповсюджував дані 
про ВПО, що буди зібрані під час 
перепису населення у 2014 році.

Комісаріат з питань біженців 
та міграції Республіки Сербія 
(CRMRS)41 відповідає за реєстра-
цію ВПО, їх прийняття та розмі-
щення в колективних центрах, 
а також надання гуманітарної 
допомоги окремим ВПО та гру-
пам ВПО.
Офіс Республіки Сербія у Косово 
і Метохії має повноваження роз-
глядати всі питання, пов’язані 
з Косово і Метохією, включаючи 
питання про повернення.
Статистичний офіс Республіки 
Сербія отримує дані з бази даних 
ВПО, яка ведеться CRMRS42.

методологією, інструментарієм, показниками 
та відповідають критеріям довгострокових рі-
шень для ВПО.

Якщо питання інтеграції ВПО у цих країнах ви-
вчаються, то частіше за все доволі однобічно, 
представляючи переважно дослідження соці-
ально-економічних потреб та намірів ВПО (Азер-
байджан, Грузія) або вивчення потреб особливо 

вразливих груп (Сербія). Дослідження здебіль-
шого проводяться за ініціативи та підтримки 
міжнародних донорів. В таких дослідженнях 
не були представлені комплексні підходи до ви-
вчення інтеграції або спроби розробки меха-
нізмів вимірювання прогресу ВПО у досягненні 
довгострокових рішень та визначення ситуації, 
коли всі вразливості, пов’язані з переміщенням, 
були подолані.

40 Азербайджан: офіційний вебсайт Державного комітету у справах біженців та ВПО — URL: http://idp.gov.az/en/
41 Сербія: офіційний вебсайт Комісаріату з питань біженців та міграції — URL: https://kirs.gov.rs/eng/internally-displaced-

persons/internally-displaced-persons
42 Сербія: Analysis of existing migratory data production systems and major data sources in Serbia. Country report developed 

within the project ‘SEEMIG Managing Migration and Its Effects — Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies’ 
(2013) — URL: http://www.seemig.eu/downloads/outputs/SEEMIGDataSystemsCountryReportSerbia.pdf

I. Інституційна відповідальність та ключові програмні документи з питань інтеграції ВПО 
в Азербайджані, Грузії та Сербії
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Азербайджан Грузія Сербія

Ключові 
програмні 
докумен-
ти

Державна програма з розв’я-
зання проблем біженців 
та ВПО (1998)43

Закон про соціальний захист 
ВПО та прирівняних до них 
осіб (1999)44

Державна програма покра-
щення рівня життя та ство-
рення зайнятості для бі-
женців та ВПО на 2004–2007 
(2004)45

Державна програма щодо 
зменшення бідності та ста-
лого розвитку на 2008–2015 
(2008)46

Закон про внутрішньо переміщених 
осіб з окупованих територій Грузії 
(1996)47

Закон про реституцію майна та ком-
пенсацію жертвам конфліктів у ко-
лишньому Південно-Осетинському 
автономному окрузі на території 
Грузії (2007)48

Державна стратегія щодо вну-
трішньо переміщених осіб (2007)49 
та відповідні Плани заходів щодо 
її реалізації на 2009–2012, 2012–2014, 
2017–2018, 2019–2020
Стратегія щодо засобів існування 
ВПО (2014) та відповідні плани захо-
дів щодо її реалізації на 2016–2017, 
2018–2019

Національна стратегія розв’я-
зання проблем біженців та вну-
трішньо переміщених осіб роз-
робляється з 2002 року на кожні 
3–5 років50,51. Остання стратегія 
була затверджена на період 
з 2015 по 2020 рік52.
Стратегія соціальної інклю-
зії ромів у Республіці Сербія 
2016–202553

Стратегія з управління міграцією 
Республіки Сербія (2009)54

43 Азербайджан: Державна програма з розв’язання проблем біженців та ВПО (1998) — URL: https://www.refworld.org/
docid/5b729de74.html

44 Азербайджан: Закон про соціальний захист ВПО та прирівняних до них осіб (1999) — URL: https://www.refworld.org/coun
try,LEGAL,,LEGISLATION,AZE,,4416d8054,0.html

45 Азербайджан: Державна програма покращення рівня життя та створення зайнятості для біженців та ВПО 2004–2007 
(2004) — URL: https://www.refworld.org/docid/447c6efb4.html

46 Азербайджан: Державна програма щодо зменшення бідності та сталого розвитку 2008–2015 (2008) — URL: https://www.
refworld.org/pdfid/548eb7034.pdf

47 Грузія: Закон про внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій Грузії (1996) — URL: https://www.refworld.org/
pdfid/44ab85324.pdf

48 Грузія: Закон про реституцію майна та компенсацію жертвам конфліктів у колишньому Південно-Осетинському 
автономному окрузі на території Грузії (2007) — URL: https://www.refworld.org/docid/5b3e0a92a.html

49 Грузія: Державна стратегія щодо внутрішньо переміщених осіб (2007) — URL: https://www.refworld.org/pdfid/5a268c564.
pdf

50 Сербія: Національна стратегія розв’язання проблем біженців та внутрішньо переміщених осіб (2002) — URL: https://
www.refworld.org/docid/5a7ae6654.html

51 Сербія: Національна стратегія розв’язання проблем біженців та внутрішньо переміщених осіб (2011) — URL: http://www.
kirs.gov.rs/media/uploads/Dokumenti-i-publikacije/Strategije/National%20Strategy%20For%20Resolving%20Problems%20
Of%20Refugees%20And%20Internally%20Displaced%20Persons%20For%20the%20Period%20From%202011%20To%202014.pdf

52 Сербія: Національна стратегія розв’язанн проблем біженців та внутрішньо переміщених осіб (2016) — URL: http://www.
kirs.gov.rs/media/uploads/Dokumenti-i-publikacije/Strategije/NATIONAL_STRATEGY_FOR_RESOLVING.pdf

53 Сербія: Стратегія соціальної інклюзії ромів у Республіці Сербія (2016) — URL: https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/
National_Strategy_for_Roma_Inclusion_2016-2025.docx

54 Сербія: Стратегія з управління міграцією Республіки Сербія (2009) — URL: http://kirs.gov.rs/media/uploads/Dokumenti-i-
publikacije/Strategije/Migration%20Management%20Strategy%20English%20translation%20July%202009.pdf
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Ключові 
висновки, 
що є ко-
рисни-
ми для 
розгляду 
з точки 
зору укра-
їнського 
досвіду 
(кращі 
практики, 
про-
блемні 
питання, 
отримані 
уроки)

 ▶ Державний комітет звітує55 
щодо виконання держав-
них програм, присвячених 
розв’язанню проблем ВПО 
щорічно. Ці звіти містять 
інформацію про оператив-
ні заходи щодо довгостро-
кових рішень (наприклад, 
кількість будинків, шкіл, 
дитячих садків, лікарень, 
що було побудовано для 
ВПО; кількість ВПО, які 
отримують соціальні ви-
плати тощо). Однак звіти 
не містять жодної статис-
тичної інформації, яка мог-
ла б зробити можливим 
моніторинг прогресу ВПО 
у досягненні довгостроко-
вих рішень. 

 ▶ Державна статистична 
комісія відповідальна 
за координацію статисти-
ки ВПО.

 ▶ В Азербайджані існує 
реєстрація ВПО, що слугує 
основою для формування 
офіційної статистки ВПО.

 ▶ Наглядовий комітет MRA, до скла-
ду якого входили державні уста-
нови, донори, міжнародні орга-
нізації, а також одна національна 
та одна міжнародна НУО, мав 
відповідальність контролювати 
та координувати виконання планів 
заходів Державної стратегії щодо 
ВПО. Членам Керівного комітету 
надавалися щоквартальні звіти 
про хід виконання планів заходів.

 ▶ Національному офісу статистики 
Грузії делеговано роботу зі статис-
тикою ВПО.

 ▶ У Грузії реєстрація ВПО слугує 
одним з джерел офіційної статис-
тики ВПО.

 ▶ CRMRS уповноважений 
реєструвати ВПО та збирати 
інформацію про ситуацію ВПО 
в Сербії. CRMRS публікує звіти 
про ситуацію ВПО, які потре-
бують допомоги, підготовлені 
за підтримки УВКБ ООН на ос-
нові даних, зібраних через 
Реєстр вразливих домогоспо-
дарств ВПО56.

 ▶ В Сербії не має юридичного 
статусу ВПО. Усі переміщені 
особи користуються тими 
ж правами, що і громадяни, 
і для їх здійснення не потрібні 
посвідчення. У 2013 році Сербія 
створила Реєстр вразливих 
домогосподарств ВПО, які по-
требують державної допомоги. 
Вразливі домогосподарства 
були визначені за Критеріями 
вразливості УВКБ ООН. Реєстр 
вразливих домогосподарств 
ВПО постійно оновлюється. 
ВПО, які були успішно інте-
гровані та не потребують 
подальшої допомоги, більше 
не фігурують як вразливі ВПО 
в реєстрі.

55 Азербайджан: Річні звіти щодо роботи Державного комітету — URL: http://idp.gov.az/en/
56 Сербія: Ситуація та потреби ВПО / CMRMS (2018) — URL: http://www.kirs.gov.rs/media/uploads/Migracije/Publikacije/Eng/

Situation_and_Needs_of_IDPs_2018.pdf
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Адміністра-
тивні дані

Державний комітет створив 
Єдину базу даних ВПО та ввів 
її в експлуатацію лише 
у 2018 році. В Азербайджані 
з часу переселення не про-
водилося жодної обов’язко-
вої перереєстрації ВПО57.
Доступна офіційна статис-
тична інформація про ВПО, 
що ґрунтується на адміні-
стративних даних:

 ▶ ВПО за віком та статтю;
 ▶ ВПО за регіонами та міста-
ми58.

База даних ВПО велась MRA. 
З 2018 року Міністерство ВПО, 
праці, охорони здоров’я та соці-
альних питань відповідає за ве-
дення Бази даних ВПО.
Перереєстрація ВПО, що відбулась 
у 2013–2014 роках, була спря-
мована на з’ясування кількості, 
точного складу та поточного 
місця проживання сімей ВПО. 
Крім того, під час перереєстрації 
планувалося оновити статистич-
ні дані щодо профілю ВПО для 
виявлення їх потреб включно 
з потребами вразливих груп59,60. 
На основі даних, зібраних під час 
проведення перереєстрації, був 
розроблений подальший План 
дій щодо впровадження Стратегії 
інтеграції ВПО61. Однак, дані про 
потреби ВПО не були належно 
проаналізовані та використані 
у подальшій розробці політичних 
заходів для ВПО.
Доступна офіційна статистична 
інформація про ВПО, що ґрунту-
ється на адміністративних даних:

 ▶ Кількість ВПО та домогоспо-
дарств ВПО за регіонами та на-
селеними пунктами;

 ▶ Кількість ВПО за віком та стат-
тю;

 ▶ Кількість ВПО за роками перемі-
щення.

Реєстр вразливих домогоспо-
дарств ВПО ведеться CRMRS.
Обов’язкова реєстрація ВПО від-
булася у 2000 році62.
У 2013 році CRMRS створив Реєстр 
вразливих домогосподарств 
ВПО63. Реєстр вразливих домогос-
подарств ВПО був розроблений 
на основі даних, що збираються 
опікунськими організаціями, 
що обстежують сім’ї на муніци-
пальному рівні відповідно до Кри-
теріїв вразливості УВКБ ООН. База 
даних включає інформацію про 
домогосподарства та їх членів, 
соціальну вразливість та потреби 
в поліпшенні умов життя.
У 2016 році Представництво 
УВКБ ООН в Сербії опублікувало 
документ «Підтримка ВПО в Сер-
бії: стислий звіт та пропозиції»64 
що запропонував рамку для 
подальших заходів щодо ВПО 
в Сербії. Зокрема, цей документ 
закликав уряд Сербії запровадити 
регулярний моніторинг ситуації 
ВПО та запропонував перелік 
основних показників моніторин-
гу (включно з джерелами даних, 
частотою опитування тощо).

57 Азербайджан: Ключові моменти навчання під час візиту представників уряду Грузії в Азербайджан для обміну 
досвідом щодо двох цільових механізмів реагування на проблеми ВПО, 2020

58 Азербайджан: Державна програма в сфері статистики в 2016 році (2015) https://www.stat.gov.az/menu/2/work_program/
St_req_2016.pdf

59 Грузія: Обов’язкова реєстрація ВПО (2013) — URL: http://mra.gov.ge/eng/static/3181
60 Грузія: Загальна та обов’язкова реєстрація ВПО // Дайджест Міністерства ВПО з окупованих територій, їх розміщення 

та біженців, Березень – Червень, 2013 — URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/booklet_rr_EN_8.pdf
61 Грузія: План заходів на 2017–2018 роки щодо реалізації Державної стратегії ВПО https://www.ohchr.org/Documents/Issues/

Housing/HousingStrategies/States/Georgia_3.pdf
62 Сербія: Реєстрація ВПО — URL: https://kirs.gov.rs/eng/internally-displaced-persons/internally-displaced-persons
63 Сербія: Ситуація та потреби ВПО / CRMRS (2018) — URL: http://www.kirs.gov.rs/media/uploads/Migracije/Publikacije/Eng/

Situation_and_Needs_of_IDPs_2018.pdf
64 Сербія: Підтримка ВПО в Сербії: Стислий звіт та пропозиції / UNHCR (2016) — URL: http://www.unhcr.rs/media/docs/

Support_for_IDPs_in_Serbia_ENG_S-01-IZMENE-01-11-2016.pdf

II. Джерела статистики ВПО в Азербайджані, Грузії та Сербії
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Перепис Під час останнього перепису 
в 2009 році, Азербайджан 
включив кілька питань 
до анкети перепису, що доз-
волили ідентифікувати ВПО 
серед населення в цілому65:
Чи є Ви біженцем або ВПО?
Якщо респондент є ВПО:

 ▶ Вкажіть, будь ласка, назву 
регіону, який ви залиши-
ли?

 ▶ Будь ласка, вкажіть назву 
населеного пункту

Доступна офіційна інформа-
ція про ВПО на основі даних, 
зібраних шляхом перепису 
населення, не представлена 
у відкритих джерелах.

Загальний перепис населення 
в Грузії відбувся у 2014 році. Пере-
пис дозволив ідентифікувати ВПО 
серед населення в цілому шляхом 
включення наступних запитань 
до анкети перепису66:
Чи є Ви ВПО або біженцем?

 ▶ Як ВПО / біженець, звідки ви по-
ходите? (муніципалітет, само-
врядне місто / країна)

Доступна офіційна інформація 
про ВПО на основі даних, зібраних 
шляхом перепису населення67:

 ▶ ВПО за віком та статтю (за віком, 
місцевістю проживання (міська / 
сільська, та статтю); 

 ▶ ВПО за місцем звичайного про-
живання та місцем проживання 
до набуття статусу ВПО (за міс-
цем звичайного проживання, 
статтю та місцем проживання 
до набуття статусу ВПО).

Останній перепис населен-
ня в Сербії був проведений 
у 2011 році. Сербія включила пи-
тання щодо внутрішнього перемі-
щення наступним чином68:
Чи була особа внутрішньо пере-
міщеною з Косово чи Метохії, по-
чинаючи з 24 березня 1999 року?
Крім того, блок питань «Міграція» 
дозволяв ідентифікувати інфор-
мацію щодо поточного місця 
проживання, місця проживання 
до переміщення та дати переїзду.

65 Азербайджан: Організація статистики біженців та внутрішньо переміщених осіб в Республіці Азербайджан / 
Державний комітет статистики Республіки Азербайджан, Міжнародна конференція зі статистики біженців (2015) — 
URL: https://www.efta.int/sites/default/files/documents/statistics/training/Refugee%20Statistics%20in%20Азербайджан.pdf

66 Грузія: Методологія та анкети перепису населення 2014 року, Форма №2– URL: http://census.ge/en/methodology/
kitkhvarebi

67 Грузія: Результати Всезагального перепису населення 2014 року — URL: http://census.ge/en/results/census1/test
68 Сербія: Перепис населення, домогосподарств та житлового фонду 2011 року: Індивідуальна анкета — URL: http://www.

demobalk.org/Censuses_and_Questionnaires/?lang=en
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Основні 
вибіркові 
опитуван-
ня, що доз-
воляють 
здійсню-
вати 
моніторинг 
інтеграції 
ВПО

Обстеження бюджетів домо-
господарств Азербайджану 
(AHBS), Державна статистич-
на комісія, щорічно, з 2001
Опитування щодо умов 
життя (LSMS), Світовий банк, 
200869

Інтегроване опитування домогос-
подарств (IHS), Національний офіс 
статистики70

Опитування домогосподарств 
щодо економічних та соціальних 
вразливостей в Грузії, ПРООН 
та Національний офіс статистики, 
201171

Підтримка засобів існування ВПО 
в Грузії, Світовий банк, 201372

Дослідження намірів щодо реа-
лізації довгострокових рішень: 
думка внутрішньо переміщених 
осіб у Грузії, УВКБ, 201573

Оцінка соціально-економічної 
інтеграції та потреб засобів 
до існування ВПО в Грузії, Human 
Dynamics / Європейський союз, 
201574

Соціальне та економічне стано-
вище ВПО в Сербії, Статистичний 
офіс Сербії, 200775

Оцінка потреб внутрішньо перемі-
щених осіб у Сербії, УВКБ, 201176

Оцінка потреб внутрішньо перемі-
щених ромів у Сербії, JIPS, 201577

69 Азербайджан: Опитування щодо умов життя / Сектор людського розвитку Європи та Центральної Азії, Світовий банк 
(2010) — URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2836/528010ESW0GRAY1C0disclosed031241101.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

70 Грузія: Інтегроване опитування домогосподарств (2009 — 2019) — URL: https://www.geostat.ge/en/modules/categories/128/
databases-of-2009-2016-integrated-household-survey-and-2017-households-income-and-expenditure-survey

71 Грузія: Економічна та соціальна вразливість у Грузії / Програма розвитку ООН у Грузії (2013) — URL: https://www.
researchgate.net/publication/276205647_Economic_and_Social_Vulnerability_in_Georgia

72 Грузія: Підтримка засобів існування ВПО в Грузії, Світовий банк: огляд поточної практики та отриманих уроків 
(2013) — URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16519/791740WP0Georg0Box0377356B00PUBLIC0.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

73 Грузія: Дослідження намірів щодо реалізації довгострокових рішень: думка внутрішньо переміщених осіб у Грузії / 
УВКБ (2015) — URL: https://www.refworld.org/docid/55e575924.html

74 Грузія: Оцінка соціально-економічної інтеграції та потреб засобів до існування ВПО в Грузії (2015) — URL: http://chca.org.
ge/_FILES/2017/10/25/ae58def434fc0d9dd42e685736a70db0769df8f5169f9de670d644ebed591700.pdf

75 Сербія: Оцінка соціально-економічної інтеграції та потреб засобів до існування ВПО в Грузії/ Слободан Цвеїч та Марія 
Бабович

76 Сербія: Оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб у Сербії, УВКБ (2011) — URL: www.kirs.gov.rs/media/uploads/
Dokumenti-i-publikacije/Izvestaji/Assessment_of_the_Needs_of_IDPs_in_Serbia.pdf

77 Сербія: Оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб у Сербії, УВКБ (2015) — URL: https://www.jips.org/uploads/2018/12/
UNHCR-Roma-IDPs-Needs-Assessment-May2015-LR.pdf
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питання, 
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уроки)

 ▶ Уряд Азербайджану вклю-
чив питання, що дозволя-
ють ідентифікувати ВПО 
в результатах перепису 
2009 року. Однак інформа-
ція про використання цих 
даних для оцінки якості 
адміністративних даних 
щодо ВПО або для порів-
няння ключових показни-
ків умов життя та засобів 
існування ВПО та населен-
ням, що не є ВПО, не пред-
ставлена у відкритих 
джерелах.

 ▶ Анкета державного 
вибіркового опитування, 
яке щорічно проводить 
Державна статистична 
комісія, включає питання, 
що дозволяють ідентифі-
кувати ВПО серед усіх рес-
пондентів. Це дало Уряду 
Азербайджану можливість 
мати актуальні дані про 
умови життя ВПО, їхню 
зайнятість та засоби до іс-
нування з 2001 року. Однак 
ці дані аналізували лише 
міжнародні організації (на-
приклад, Світовий банк). 
Уряд не використовує 
можливість проаналізува-
ти ці дані для моніторингу 
прогресу ВПО у досягненні 
довгострокових рішень.

 ▶ У 2013–2014 роках Уряд Грузії 
здійснив обов’язкову перере-
єстрацію ВПО, що дозволило 
оновити Базу даних ВПО, 
а також зібрати інформацію про 
їх демографічні характеристики 
та потреби.

 ▶ Анкета перепису 2014 року 
включала питання, які дозво-
лили ідентифікувати ВПО серед 
усіх респондентів. Порівняння 
статистики ВПО, зібраної в ре-
зультаті перепису та реєстрації 
ВПО, показує, що кількість осіб, 
які повідомили, що вони були 
переміщені, під час перепису 
менше, ніж кількість зареє-
строваних. У 2013 році MRA 
повідомила про 259 247 ВПО. 
У 2016 році, беручи до уваги той 
факт, що проведення перереє-
страції було проведено у 2013–
2014 роках, MRA повідомила про 
273 765 ВПО78. Кількість осіб, 
які повідомили, що вони були 
переміщені, під час перепису 
2014 року, склала 189 63979.

 ▶ Національний офіс статистики 
Грузії включив кілька запитань 
до державного вибіркового опи-
тування «Інтегроване опитуван-
ня домогосподарств», що дозво-
ляло ідентифікувати ВПО серед 
респондентів. В перспективі 
ці дані можуть бути використані 
для регулярного моніторингу 
інтеграції ВПО. Однак державні 
органи регулярно не проводять 
аналіз цих даних, в першу чергу, 
через недостатню вибірку. 
В деякі роки мікродані «Інте-
грованого опитування домо-
господарств», передавались 
Світовому банку, який, своєю 
чергою, проводив аналіз умов 
життя та засобів існування ВПО 
на основі порівняння ВПО з на-
селенням, що не є ВПО80.

 ▶ Уряд Сербії активно використо-
вує Реєстр вразливих домогос-
подарств ВПО для статистичних 
цілей. Показники, сформовані 
на основі бази даних, охоплю-
ють не лише базову статистичну 
інформацію, а й інформацію про 
потреби ВПО.

 ▶ У 2013 році CRMRS запустив Реє-
стр вразливих домогосподарств 
ВПО, який регулярно оновлю-
ється (ключова інформація 
про домогосподарства та їх 
членів, соціальна вразливість 
та потреби в поліпшенні умов 
життя ВПО). З 2013 року Сербія 
зосереджує більшість своїх 
зусиль на тих вразливих групах 
ВПО, які потребують допомо-
ги (зокрема, на переміщених 
ромах). Інші ВПО розглядаються 
як ВПО, які подолали вразли-
вість, пов’язану з переміщенням 
населення, і не потребують 
державної підтримки.

 ▶ Перепис 2011 року включав 
опитування, що дозволяло оці-
нити чисельність осіб, які були 
переміщені з Косово та Метохії, 
та їхні демографічні, соціаль-
но-економічні та інші характе-
ристики.

78 Грузія: Результати ВПО на ринку праці: випадок Грузії / IZA (2018) — URL: http://ftp.iza.org/dp11301.pdf
79 Грузія: Динаміка чисельності населення в Грузії: огляд на основі даних загального перепису населення 2014 року / 

Національний офіс статистики Грузії, Офіс Фонду народонаселення ООН в Грузії (2017) — URL: http://census.ge/files/
results/publication/en/3.%20Population%20Dynamics_ENGL%20_print_F.pdf

80 Грузія: Підтримка засобів існування внутрішньо переміщених осіб у Грузії Огляд поточної практики та отриманих 
уроків / Соціальний розвиток Європи та Центральної Азії, Світовий банк (2013) — URL: https://openknowledge.worldbank.
org/bitstream/handle/10986/16519/791740WP0Georg0Box0377356B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

78 79 80
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Загальні рекомендації щодо статистики 
інтеграції ВПО

 ▶ Уповноважити Держстат координувати 
статистику ВПО

Після шостого року з початку переміщення офі-
ційна статистична інформація щодо ВПО зали-
шається не достатньою та ненадійною. Офіційні 
дані щодо ВПО продукуються Мінсоцполітики, 
що є відповідальним за ведення Бази даних ВПО. 
Разом з тим, офіційні дані щодо ВПО, які ґрун-
туються на відомостях Бази даних ВПО залиша-
ються обмеженими та неякісними. Держстат, 
що є спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади в галузі статисти-
ки, несе відповідальність щодо вироблення 
статистичних даних відповідно до національ-
них та міжнародних стандартів. Разом з тим, 
на цей час, координація статистики ВПО не пе-
ребуває в повноваженнях Держстату. Залучення 
Держстату до координування статистики ВПО 
в Україні могло б покращити її якість та доступ-
ність. Статистична інформація щодо ВПО повин-
на бути включеною до регулярних статистичних 
публікацій та інтегрована до статистики різних 
галузей статистичної інформації, таких як насе-
лення та міграція, ринок праці, освіта, охорона 
здоров’я, доходи та умови життя.

 ▶ Оцінити якість інформації в Єдиній ін-
формаційній базі даних про ВПО та вжи-
ти заходи з метою покращення якості 
даних, що надалі будуть використовува-
тися зі статистичними цілями

Обсяг статистичних даних, що формується з ви-
користанням Бази даних ВПО повинен бути 

розширеним. Більш детальні дані щодо чисель-
ності контингенту ВПО, а також дані щодо по-
токів ВПО повинні збиратися через Базу даних 
ВПО, що залишається єдиним джерелом цієї ін-
формації в Україні. Під час реалізації цієї реко-
мендації слід забезпечити можливість іденти-
фікації ВПО, які проживають на ПУТ серед усіх 
зареєстрованих в Базі даних ВПО, розпочати 
збирати відомості про дату переміщення. Вико-
нання цих рекомендацій потребує ретельного 
аналізу та запровадження змін в системі реє-
страції ВПО.

 ▶ Розглянути можливість збору статистич-
ної інформації щодо місцевої інтеграції 
ВПО, використовуючи державні вибірко-
ві обстеження населення («Обстеження 
робочої сили», «Обстеження умов життя 
домогосподарств»)

Поточні державні вибіркові обстеження можуть 
стати джерелом надійної та актуальної інфор-
мації щодо прогресу ВПО у досягненні довго-
строкових рішень. Включення питань щодо ста-
тусу ВПО до анкет «Обстеження робочої сили» 
та «Обстеження умов життя домогосподарств» 
дозволить ідентифікувати ВПО серед опитаних 
респондентів та порівнювати їх з населенням 
країни в цілому за різними соціальними та еко-
номічними характеристиками. Для виконання 
цієї рекомендації необхідно забезпечити на-
рощування вибіркових сукупностей згаданих 
вище обстежень та розробити відповідні ваго-
ві коефіцієнти для вибіркової сукупності ВПО, 
спираючись на доступну інформацію про їх ба-
зові демографічні характеристики та територі-
альне розміщення. Оскільки не вся інформація 
для оцінки прогресу ВПО у досягненні довго-
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строкових рішень за всіма критеріями може 
бути зібрана завдяки поточним державним 
вибірковим обстеженням, можна включити до-
датковий розділ питань в анкету. Опитування 
ВПО може бути проведене у вигляді модульного 
обстеження в рамках поточних обстежень домо-
господарств (як, наприклад, це було реалізовано 
з метою вивчення трудової міграції населення 
в рамках «Обстеження робочої сили»). Запро-
вадження щорічної оцінки місцевої інтеграції 
ВПО з використанням поточних державних ви-
біркових спостережень та Бази даних ВПО доз-
волило б отримати надійні дані щодо прогресу 
інтеграції ВПО, зокрема щодо їхньої ситуації 
на ринку праці та умов життя.

 ▶ Включити питання щодо внутрішньо-
го переміщення до наступного раунду 
перепису

Включення окремих питань щодо внутрішнього 
переміщення в анкету наступного раунду пере-
пису дозволило б отримати більш точні та де-
талізовані дані щодо ВПО в Україні. Зокрема, 
це дозволило б оцінити якість статистики ВПО, 
що формується на підставі відомостей Бази 
даних ВПО. Крім того, це дозволило б розроби-
ти / оновити схеми формування вибіркової су-
купності для подальших вибіркових обстежень 
ВПО. Щобільше, можливість виокремити ВПО 
у результатах перепису дозволило б деталь-
но проаналізувати ситуацію ВПО у порівнянні 
з рештою населення, яка не мала досвіду пере-
міщення.

Рекомендації щодо вдосконалення 
проєкту документу «Критерії оцінки 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
в приймаючі територіальні громади»

 ▶ Уточнити ціль державного моніторингу 
інтеграції ВПО, визначити індикато-
ри та цільові індикатори для кожного 
критерію, необхідні для вимірювання 
прогресу інтеграції ВПО

Уряду України слід уточнити ціль та кінцевих 
користувачів державного моніторингу інте-
грації ВПО на початковій стадії його розробки. 
Надалі це дозволить уточнити критерії та ви-
значити найбільш релевантні індикатори. Для 
здійснення збору та аналізу даних на основі 
розроблених критеріїв слід визначити конкрет-
ні та вимірювані індикатори, а також відповід-
ні цільові індикатори, спираючись на наявні 

практики збору даних (зокрема, Держстатом). 
Методологію збору даних для індикаторів, які 
потрібно порівнювати з населенням країни в ці-
лому, слід узгодити з методологією еталонних 
індикаторів. Наприклад, для оцінки інтеграції 
ВПО у сфері зайнятості можна застосувати та-
кий показник, як рівень зайнятості. Щоб оціни-
ти рівень зайнятості ВПО, його слід порівняти 
із рівнем зайнятості серед усього населення. 
В ідеалі, методологію збору даних про рівень за-
йнятості ВПО потрібно увідповіднити до мето-
дології «Обстеження робочої сили», яка вважа-
ється основним джерелом цієї інформації для 
всього населення.

 ▶ Ідентифікувати ВПО, які були переміще-
ні на ПУТ, серед усіх ВПО, зареєстрова-
них в Єдиній інформаційній базі даних 
про ВПО

Запровадження державного моніторингу ін-
теграції ВПО через Базу даних ВПО не буде 
можливим доки немає механізму, який дозво-
лив би увідповіднити систему реєстрації ВПО 
до юридичного визначення ВПО. Присутність 
мешканців НПУТ у цільовій аудиторії моніто-
рингу не дозволить збирати адекватні дані про 
інтеграцію ВПО. Ця проблема вимагає пошуку 
нових рішень та докладання додаткових зусиль 
для покращення якості відомостей Бази даних 
ВПО.

 ▶ Залучити Держстат до розробки підходів 
до збору, обробки та аналізу статистич-
них даних щодо інтеграції ВПО, спираю-
чись на розроблені критерії

Процеси збору та аналізу даних, що базуються 
на розроблених критеріях, вимагають потуж-
них спроможностей у формуванні статистичної 
інформації. Поточне бачення Мінреінтеграції 
щодо збору даних для моніторингу інтеграції 
ВПО через структурні підрозділи з питань соці-
ального захисту населення на місцевому рівні 
не враховує складності проведення такого опи-
тування. Аналіз інтеграції ВПО потребує роботи 
з різними джерелами статистики, зважуванням 
даних та іншими питаннями в сфері обробки 
та аналізу даних. Методологія та результати та-
кого аналізу повинні бути представлені у відпо-
відних статистичних публікаціях Держстату.

 ▶ Проводити регулярні вибіркові обсте-
ження щодо інтеграції ВПО, спираючись 
на розроблені критерії



Кабінетне дослідження Кращі міжнародні практики щодо вимірювання критеріїв та індикаторів 
інтеграції ВПО 37

Проведення моніторингу інтеграції ВПО шля-
хом опитування генеральної сукупності ВПО 
не є реалістичним, економічно виправданим 
та сталим підходом до проведення щорічного 
моніторингу. Згідно з даними, опублікованими 
Мінсоцполітики, близько 1,4 мільйона ВПО за-
реєстровані в Базі даних ВПО. Збір даних щодо 
всіх ВПО щорічно потребуватиме мобілізацію 
значних фінансових та людських ресурсів, 
що можуть бути виділені як одноразова ініціати-
ва (як, наприклад, у Грузії під час перереєстрації 
усіх ВПО). Разом з тим, немає потреби опитува-
ти всіх ВПО щороку. Вибірковий підхід до збору 
даних дозволив би отримати надійні дані еконо-
мічно виправданим та сталим шляхом.

 ▶ Розглянути можливість використовува-
ти альтернативні джерела даних для мо-
ніторингу інтеграції ВПО (замість збору 

даних під час реєстрації або оновлення 
інформації в Єдиній інформаційній базі 
даних ВПО)

Враховуючи усі ризики та виклики, пов’язані 
з поточним бачення Мінреінтеграції моніто-
рингу інтеграції ВПО, слід розглянути мож-
ливість делегування проведення відповідного 
опитування Держстату. Опитування може бути 
проведеним в якості додаткового модульного 
обстеження в рамках поточних державних ви-
біркових спостережень. У разі відсутності фі-
нансування для збору даних, операціоналізація 
критеріїв може спиратися на доступні джере-
ла інформації (наприклад, дані Національної 
системи моніторингу ситуації ВПО, що прово-
диться МОМ, а також дані інших регулярних 
опитувань ВПО, що проводяться міжнародними 
організаціями або національними НУО).





39

Додаток 1: Проєкт документу «Критерії оцінки 
інтеграції ВПО в приймаючі територіальні громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від No. 

КРИТЕРІЇ 
оцінки інтеграції внутрішньо переміщених осіб 

в приймаючі територіальні громади

1. Критерії оцінки інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб в приймаючі територі-
альні громади (далі — Критерії) розробле-
но з метою моніторингу стану інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб в приймаючі 
територіальні громади та оцінки їх потреб.

Моніторинг стану інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб в приймаючі територі-
альні громади та оцінка їх потреб прово-
диться щорічно з метою отримання акту-
альних і достовірних узагальнених даних 
для використання їх при формуванні та ре-
алізації державної політики на національ-
ному та місцевому рівнях.

Ці критерії встановлюють єдині вимоги 
до оцінювання стану інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб в приймаючі територі-
альні громади шляхом формування та реа-
лізації організаційно-управлінських засад 
ефективної інтеграції внутрішньо перемі-
щених осіб, зокрема, на основі практичних 
та стратегічних гендерних потреб таких 
осіб та ключових показників ефективності.

У цих критеріях терміни вживаються у зна-
ченнях, наведених у Законах України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб», «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» та інших нормативно-пра-
вових актах з питань забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Документом, що підтверджує статус вну-
трішньо переміщеної особи, є довідка, вида-
на такій особі відповідно до Порядку оформ-
лення і видачі довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік вну-
трішньо переміщених осіб».

2. Для встановлення ступеню інтеграції вну-
трішньо переміщеної особи до приймаючої 
територіальної громади та визначення 
її потреб встановлюються загальні та спе-
ціальні критерії інтеграції.

3. Загальні критерії — чітко визначений пе-
релік емпіричних ознак, за якими можна 
судити про успішність інтеграції внутріш-
ньо переміщених осіб, визначених шляхом 
отримання інформації щодо наявності 
в новому місці проживання ресурсів, які 
необхідні для підтримання їх життєді-
яльності, що слугуватиме налагодженню 
спільного використання ресурсів внутріш-
ньо переміщеними особами та місцевими 
громадами, що їх приймають.
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У рамках ресурсного підходу інтеграція 
розглядається як пристосування до втра-
ти значної частини ресурсів, які мали вну-
трішньо переміщені особи до переміщен-
ня, а також отримання доступу до ресурсів 
у новому місці перебування.

4. Загальними критеріями інтеграції вну-
трішньо переміщеної особи в приймаючу 
територіальну громаду є:

 ▶ Наявність постійного чи тимчасового 
житла та право власності на житло;

 ▶ Зайнятість працездатної особи на по-
стійній основі;

 ▶ Відсутність перешкод у доступі до освіти;
 ▶ Відсутність перешкод у доступі до адмі-

ністративних послуг;
 ▶ Відсутність перешкод у доступі до ме-

дичного обслуговування;
 ▶ Наявність пенсійного забезпечення осо-

би за новим місцем проживання (пере-
бування);

 ▶ Наявність соціального забезпечення 
особи за новим місцем проживання (пе-
ребування).

Визначення рівню інтеграції у рамках ре-
сурсного підходу здійснюється за кожним 
критерієм окремо та визначає соціально- 
економічне благополуччя внутрішньо пере-
міщених осіб.

5. Спеціальні критерії — соціокультурні 
ознаки, за якими додатково можна судити 
про успішність інтеграції на новому місці 
проживання.

6. Спеціальними критеріями інтеграції вну-
трішньо переміщеної особи в приймаючу 
територіальну громаду є:

 ▶ Почуття приналежності до приймаючої 
територіальної громади;

 ▶ Участь у громадському житті приймаю-
чої територіальної громади;

 ▶ Возз’єднання членів сім’ї на новому міс-
ці проживання (перебування).

7. Визначення рівню інтеграції за спеціаль-
ними критеріями у рамках соціокуль-
турного підходу здійснюється за кож-
ним критерієм окремо. За результатами 
оцінки рівню інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб за загальними кри-
теріями, структурними підрозділами 
з питань соціального захисту населення 
районних, районних у м. Києві держадмі-
ністрацій, виконавчих органів міських, 
районних у містах (у разі створення) рад 
(далі — уповноважені органи), здійсню-
ється оцінка потреб внутрішньо перемі-
щених осіб, про що вносяться відповідні 
відомості до Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених осіб, 
порядок створення, ведення та доступу 
до якої затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 вересня 2016 р. 
№ 646.

8. За результатами оцінки стану інтеграції 
за загальними та спеціальними критерія-
ми, уповноваженими органами визначаєть-
ся ступінь інтеграції внутрішньо перемі-
щених осіб в приймаючі територіальні 
громади. Ступінь інтеграції внутрішньо 
переміщеної особи визначається за окреми-
ми критеріями та за принципом порівнян-
ня показників інтеграції ВПО з еталонними 
показниками, шо визначені у Методичних 
рекомендаціях до Критеріїв (розробляють-
ся додатково).

9. Відомості про стан інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб вносяться до Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо 
переміщених осіб із зазначенням стану 
інтеграції ВПО.
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Додаток 2: Індикатори та можливі джерела вторинних 
даних для оцінки інтеграції ВПО за критеріями, 

розробленими Мінреінтеграції

Критерії 
Мінреінтеграції

Індикатори НСМ та MSNA, що можуть бути джерелом 
інформації для критерії Мінреінтеграції

Наявність постійного 
чи тимчасового житла 
та право власності на 
житло

 ▶ Населення / домогосподарства ВПО (ДГ) за типом власності / користуван-
ня житлом (НСМ)

 ▶ ВПО за їхньою обізнаністю з програмами житла (НСМ)
 ▶ ВПО за інтересом до участі у програмах житла (НСМ)
 ▶ % ДГ, чиї будинки на НПУТ пошкоджені (MSNA)

Наявність регулярного до-
ходу працездатної особи

 ▶ ДГ ВПО за джерелами доходу (НСМ)
 ▶ ДГ ВПО за обсягом щомісячного доходу (НСМ)
 ▶ ДГ ВПО за їхньою самооцінкою фінансового становища своїх домогоспо-
дарств (НСМ)

 ▶ Середні витрати ДГ за останні 30 днів (MSNA)
 ▶ Члени ДГ ВПО, які повідомляють, що їм необхідна допомога для підтримки 
засобів до існування (MSNA)

Зайнятість працездатної 
особи на постійній основі

 ▶ Голова та члени ДГ ВПО за статусом зайнятості (MSNA)
 ▶ ВПО за статусом зайнятості (зайняті, безробітні, неактивні серед осіб 
віком 18–65 років) (НСМ)

 ▶ ВПО, зайняте довгостроково (більше 12 місяців) (НСМ)
 ▶ Зайняті ВПО за секторами зайнятості до та після переміщення (НСМ)
 ▶ Безробітні ВПО за тривалістю безробіття (НСМ)
 ▶ Безробітні ВПО за типом допомоги, якої вони потребують для пошуку 
роботи (НСМ)

 ▶ Безробітні ВПО за методом пошуку роботи (НСМ)
 ▶ Безробітні ВПО за перешкодами у пошуку роботи (НСМ)

Відсутність перешкод у до-
ступі до освіти

 ▶ ВПО, задоволені можливостями здобути освіту та зарахувати дітей 
до шкіл / садочків (НСМ)

Відсутність перешкод у до-
ступі до адміністративних 
послуг

 ▶ ВПО, задоволені доступністю адміністративних послуг серед тих, хто 
висловив потребу в таких послугах (НСМ)

 ▶ % ДГ, з яких принаймні 1 член не має документів (MSNA)
 ▶ % ДГ, з яких принаймні 1 член потребує юридичної допомоги (MSNA)

Відсутність перешкод у до-
ступі до медичних послуг

 ▶ Населення ВПО, задоволене доступністю медичних послуг (НСМ)

Наявність пенсійного за-
безпечення особи за новим 
місцем проживання (пере-
бування)

 ▶ ВПО, яким призупинили виплату пенсії (НСМ)
 ▶ ВПО, задоволені можливістю отримання пенсії або соціальних виплат 
(показник не дозволяє розрізнити пенсії та соціальні виплати) (НСМ)

 ▶ ВПО, які отримують пенсію (MSNA)
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розробленими Мінреінтеграції

Критерії 
Мінреінтеграції

Індикатори НСМ та MSNA, що можуть бути джерелом 
інформації для критерії Мінреінтеграції

Наявність соціального за-
безпечення особи за новим 
місцем проживання (пере-
бування)

 ▶ ВПО, яким припинено соціальні виплати (НСМ)
 ▶ ВПО, задоволені можливістю отримання пенсії або соціальних виплат 
(показник не дозволяє розрізнити пенсії та соціальні виплати) (НСМ)

 ▶ ВПО, соціальні виплати яких були припинені за причинами (НСМ)
 ▶ % ДГ ВПО, які отримують соціальні виплати для ВПО (MSNA)

Почуття приналежності 
до приймаючої територі-
альної громади

 ▶ ВПО за почуттям приналежності до теперішнього та колишнього місця 
проживання (2 показники) (НСМ)

 ▶ ВПО за рівнем їх взаємодії з місцевим населенням (НСМ)
 ▶ ВПО за рівнем довіри до місцевого населення (НСМ)

Возз’єднання членів сім’ї 
на новому місці проживан-
ня (перебування)

 ▶ ВПО за наявністю близьких членів сім’ї, які зараз проживають на НПУТ 
(НСМ)
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