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Список скорочень

ВПО Внутрішньо переміщені особи
грн Українська гривня
ДРБ Данська рада у справах біженців
ЗВО Заклад вищої освіти
ІКІ Інтерв’ю з ключовими інформантами
КІ Ключовий інформант
Мінреінтеграції Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 
Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України 
МОМ
НПУТ
ОГС
ООН
ПРООН
ПУТ
УВКБ ООН
УВКПЛ
ФГД
ЮНІСЕФ
DG East
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Міжнародна організація з міграції
Непідконтрольні Уряду території
Організація громадянського суспільства
Організація Об’єднаних Націй
Програма розвитку ООН 
Підконтрольні Уряду території 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 
Управління Верховного комісара ООН з прав людини 
Фокус-групова дискусія
Дитячий фонд ООН
Проєкт USAID «Демократичне урядування у Східній Україні» 
Європейська комісія з питань цивільного захисту та гумані-

тарної допомоги
NRC Норвезька рада у справах біженців
OCHA Управління ООН з координації гуманітарних питань
USAID Агенція США з міжнародного розвитку
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Подяка

Данська рада у справах біженців висловлює вдячність усім представникам дер-
жавних органів влади та місцевого врядування, а також іншим організаціям, зо-
крема агенціям ООН, міжнародним організаціям та національним громадським 
організаціям, що опікуються питаннями ВПО, за їх цінний внесок, наданий під 
час консультативних зустрічей для цього звіту. 

Особлива подяка висловлюється внутрішньо переміщеним особам та 
представникам приймаючих громад з Волновахи, Слов’янська, Сєвєродонецька 
та Старобільська, які взяли участь у дискусіях у фокус-групах та були залучені до 
тестування критеріїв та показників. 

Зрештою, розробка цього звіту була б неможливою без ретельних консультацій та 
рекомендацій, наданих Спільною службою з профілювання ВПО (JIPS).
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1 Розпорядження КМУ від 15 листопада 2017 р. № 909-р. «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

2 Розпорядження КМУ від 21 листопада 2018 р. № 944-р. «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період 
до 2020 року». — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/944-2018-%D1%80#Text

3 Проєкт Національної стратегії інтеграції ВПО на 2021–2023 роки станом на кінець жовтня 2020 року
4 Звіт Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні: Раунди 1–17 / МОМ 

(2016–2020) — URL: https://www.iom.org.ua/en/periodicals
5 REACH Resource Centre, Ukraine — URL: https://www.reachresourcecentre.info/country/ukraine/theme/multi-sector-

assessments/

У 2017 році Уряд України оголосив про намір 
регулярно відстежувати ситуацію з внутріш-
ньо переміщеними особами (ВПО). У Стратегії 
інтеграції ВПО-20201 та Плані заходів на 2018–
20202 було поставлено стратегічне завдан-
ня — проводити щорічний моніторинг стану 
інтеграції ВПО в приймаючі територіальні гро-
мади та оцінку їх потреб (Моніторинг інтеграції 
ВПО). Однак наміри впровадити систему моні-
торингу не були реалізовані протягом впрова-
дження Стратегії інтеграції ВПО-2020. Надалі 
наміри реалізувати моніторинг інтеграції ВПО 
були відображені у проєкті Стратегії інтеграції 
ВПО до 2023 року3. Дотепер потреби ВПО та їх 
інтеграція у приймаючі громади відстежували-
ся міжнародними організаціями (Національна 
система моніторингу ситуації з ВПО (НСМ)4, яка 
реалізується Міжнародною організацією з мі-
грації (МОМ), та Мультисекторна оцінка потреб 
(MSNA)5, що реалізується Ініціативою REACH). 
Органи державної влади не здійснюють регу-
лярний збір інформації про потреби та інтегра-
цію ВПО.

У 2020 році, виконуючи завдання, визначені 
Планом заходів на 2018–2020 роки, Міністерство 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій (Мінреінтеграції) розробило «Кри-
терії оцінки інтеграції ВПО в приймаючі тери-
торіальні громади». Документ містить десять 
критеріїв для оцінки інтеграції ВПО в прийма-
ючі територіальні громади та визначає мето-
ди збору, обробки та аналізу даних. Оскільки 
документ мав рамковий характер, залишалося 
багато питань та неоднозначних моментів щодо 
визначення понять, вимірюваності згаданих 
критеріїв, конкретних індикаторів та джерел 
даних, а також щодо проведення самого моні-
торингу. Щобільше, документ був розроблений 
виключно Мінреінтеграції, без консультацій 
та узгодження критеріїв та індикаторів з усіма 
зацікавленими сторонами, включаючи держав-
ні та недержавні організації, ВПО та представ-
ників уразливих приймаючих громад.

Це дослідження мало на меті конкретизува-
ти та контекстуалізувати загальне визначен-
ня інтеграції ВПО, також вивчити сприйняття 
та очікування ключових зацікавлених сторін 
і кінцевих бенефіціарів щодо інтеграційних 
ініціатив. Для проведення консультативних зу-
стрічей за основу був взятий проєкт документу 
«Критерії оцінки інтеграції ВПО в приймаючі 
територіальні громади». Дослідження допо-

1 2 4 5
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могло операціоналізувати критерії і зробити 
їх придатними для практичного застосування, 
визначити конкретні індикатори, обговорити 
проблеми та альтернативні методи збору да-
них. За результатами дослідження було підго-
товлено рекомендації відповідно до Рамкової 
програми IASC з пошуку довгострокових рішень 
в інтересах ВПО та інших відповідних міжна-
родних документів6.

Цей звіт є довідковим документом, у якому 
викладені результати тематичних 
консультативних зустрічей з ключовими 
зацікавленими сторонами та кінцевими 
бенефіціарами щодо критері�в та індикаторів 
інтеграці� ВПО в Україні. Разом з кабінетним 
дослідженням щодо кращих міжнародних 
практик щодо вимірювання критері�в та 
індикаторів інтеграці� ВПО7, мета цього звіту 
полягає у поінформуванні розробки Концепці� 
критері�в та індикаторів інтеграці� ВПО, яка 
стане гайдом із впровадження державного 
моніторингу інтеграці� ВПО в приймаючі 
територіальні громади.

Консультативні зустрічі проводились у форма-
ті інтерв’ю з ключовими інформантами (ІКІ) 
та обговорень у фокус-групах (ФГД). Загалом 
з грудня 2020 року по січень 2021 року в 4 містах 
Донецької (Слов’янськ та Волноваха) та Луган-
ської (Сєвєродонецьк та Старобільськ) областей 
на тему проблем і потреб ВПО було проведено 
12 ФГД із ВПО та представниками уразливих 
приймаючих громад. Крім того, було проведено 

6 IASC Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons — URL: https://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf

30 ІКІ з представниками державних та місцевих 
органів влади, агенцій ООН та міжнародних ор-
ганізацій, українських організацій громадян-
ського суспільства (ОГС).

Звіт включає резюме, опис методології, резуль-
тати ІКІ та ФГД, висновки та рекомендації. У до-
слідженні докладно описані рекомендації щодо 
методології збору та перевірки даних для оцін-
ки рівня інтеграції ВПО, а також запропоновані 
індикатори.

Дослідження було замовлене дослідницькій ор-
ганізації Info Sapiens для проєкту «Ініціатива 
підтримки інтеграції ВПО в Україні», який 
реалізується Данською радою у справах біжен-
ців (DRC) завдяки щедрій підтриці американ-
ського народу через Агенцію США з міжнарод-
ного розвитку (USAID) в рамках проекту USAID 
"Демократичне врядування у Східній Україні". 
Відповідальність за зміст цього звіту несе 
виключно DRC. Зміст цього звіту не обовʼязково 
відображає погляди USAID або Уряду США.

6

7 Кабінетне дослідження “Кращі міжнародні практики щодо вимірювання критеріїв та індикаторів інтеграції ВПО” — Київ, Україна; 
Представництво Данської ради у справах біженців — Данської групи з розмінування в Україні, 2020 — 44 с.
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8 Відповідно до Закону України «Про зайнятість», працездатними особами є особи віком від 16 років, які проживають 
на території України і за станом здоров’я здатні до активної трудової діяльності.

Доступ до житла залишається однією з ключо-
вих проблем ВПО в Україні та, водночас, одним 
із найскладніших для вимірювання критеріїв. 
Консультативні зустрічі з державними та недер-
жавними зацікавленими сторонами, ВПО та пред-
ставниками приймаючих громад підтвердили, 
що наявні національні, регіональні чи місцеві про-
грами житлового будівництва не можуть забезпе-
чити довгостроковими рішеннями в сфері житла 
усіх ВПО, які втратили його внаслідок переміщен-
ня. Крім того, консультації з ВПО та приймаючи-
ми громадами показали, що потреби ВПО у житлі 
є суб’єктивними та залежать від багатьох факто-
рів. Ці потреби пов’язані з віком, соціально-еконо-
мічними умовами та житловою ситуацією до та 
після переміщення родини ВПО. За результатами 
консультативних зустрічей запропоновано два ос-
новні індикатори (об’єктивний та суб’єктивний) 
для вимірювання критерію доступу до житла. 
Об’єктивний індикатор оцінює частку домогоспо-
дарств ВПО за типами житла. Суб’єктивний інди-
катор визначає частку домогосподарств ВПО, які 
не вважають стабільною свою ситуацію з житлом 
на наступні дванадцять місяців.

Доступ до регулярних доходів пов’язаний із си-
туацією з житлом, оскільки орендна плата 
є значною частиною неочікуваних витрат, яких 
зазнають ВПО через втрату власного житла. 
Мінреінтеграції запропонувало критерій «На-
явність регулярного доходу працездатної осо-
би»8. Однак рекомендується переформулювати 
цей критерій як «Наявність регулярного доходу 
членів домогосподарства, який покриває основ-
ні потреби членів домогосподарства». У складі 
більшості домогосподарств ВПО більше одного 
члена; отже, необхідно збирати інформацію про 
доходи всіх членів домогосподарства. Це дуже 

важливо для розуміння фінансового стану сім’ї. 
Прикметно, що через чутливість та складність за-
питань про доходи, ВПО дуже неохоче розкрива-
ли інформацію про свої доходи під час пілотного 
опитування. Тому пропонується застосовувати 
лише суб’єктивний індикатор «частка домогос-
подарств ВПО, яким бракує грошей на харчуван-
ня або вистачає грошей лише на харчування».

На прохання дати рекомендації щодо збору даних 
ключові інформанти запропонували включити 
модуль щодо ВПО в Обстеження умов життя домо-
господарств Державної служби статистики Укра-
їни. Це дозволило б збирати інформацію та по-
рівнювати ситуацію ВПО із ситуацією населення 
загалом, використовуючи інформацію, що збира-
ється за допомогою понад п’ятдесяти запитань 
про доходи та витрати ВПО. Якщо цю рекоменда-
цію вдасться реалізувати, згаданий суб’єктивний 
індикатор слід замінити об’єктивними індикато-
рами для вимірювання доходів та витрат.

Безробіття є менш важливою проблемою для 
ВПО, ніж низька зарплата. Однак у ВПО й досі 
менше соціального капіталу, ніж у місцевого 
населення, щоб знайти роботу з гідною заробіт-
ною платою або хоча б яку-небудь роботу. Осві-
та та досвід роботи ВПО не завжди відповідають 
затребуваним на ринку. Ключові інформанти 
підтвердили, що рівень зайнятості та безробіття 
мають бути основними індикаторами зайнято-
сті, які слід порівнювати з такими самими інди-
каторами для населення загалом. Як додатковий 
індикатор пропонується розмір зарплати. Клю-
чові інформанти та учасники ФГД підтвердили, 
що отримати відверті відповіді про неофіційну 
зарплату («в конвертах») може бути складно. 
Тому надійність цього індикатора є сумнівною.
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Крім того, ключові інформанти зазначали, 
що було б корисно фіксувати, чи людина пра-
цює за фахом, чи ні. Водночас відповідні дані 
для населення загалом відсутні. Тому цей інди-
катор рекомендується як додатковий, інформа-
тивний, а не як індикатор інтеграції.

Перешкоди в отриманні освіти, медичної до-
помоги та адміністративних послуг не є кри-
тичними для більшості ВПО, проте для деяких 
з них є актуальними. Ключові інформанти під-
креслили, що іноді перешкоди виникають саме 
через переміщення або реєстрацію статусу ВПО, 
а не через інші причини, спільні для населення 
загалом. Однак відрізнити бар’єри, пов’язані 
із статусом ВПО, від тих, які такими не є, може 
бути складно. Тому рекомендується ставити 
відкриті питання про існуючі перешкоди, а по-
тім класифікувати їх у кожному конкретному 
випадку, з’ясовуючи, чи з цими перешкодами 
може зіштовхнутися будь-хто, чи вони пов’язані 
зі статусом ВПО. Для всіх рівнів освіти та охоро-
ни здоров’я були розроблені окремі індикатори.

Перешкоди для отримання пенсій та соціаль-
них виплат також не є критичними для біль-
шості ВПО, але трапляються ситуації, коли ВПО 
після свого переїзду не можуть зібрати необ-
хідні документи. Ключові інформанти поради-
ли розрізняти перешкоди, що виникають на ета-
пі призначення пенсій або соціальних виплат, 
та проблеми з їх регулярним наданням (своє-
часна виплата через відділення банку чи ін.). 
Як і у випадку попередніх індикаторів, рекомен-
дується ставити відкриті запитання про наявні 
перешкоди, а потім класифікувати їх у кожному 
конкретному випадку, з’ясовуючи, чи з цими 
перешкодами може зіштовхнутися будь-хто, 
чи вони пов’язані виключно зі статусом ВПО.

Належність до постійних соціальних груп при-
ймаючої територіальної громади — це суб’єк-
тивне відчуття, яке залежить від рівня інте-
грації ВПО. Ключові інформанти підтвердили, 
що єдиним можливим мірилом цього відчуття 
є почуття приналежності до колишньої терито-
ріальної громади ВПО, до їх переселення. Тому 
запропоновано основний індикатор, заснова-
ний на порівнянні між суб’єктивними відчут-
тями належності до приймаючої громади та до 
попередньої. Також ключові інформанти по-
радили збирати інформацію про причини по-
чуття відчуженості за допомогою додаткових 
відкритих питань. Однією з ймовірних причин 
є те, що місцеве населення може гірше стави-

тись до ВПО. Тому як другий основний індика-
тор пропонується частка ВПО, що стикається 
з негативним ставленням через статус ВПО.

Перешкоди для возз’єднання з членами сім’ї, 
що живуть на непідконтрольних Уряду те-
риторіях (НПУТ), та необхідність надавати 
їм підтримку можуть створювати додаткові 
бар’єри для інтеграції ВПО за умов, коли їм до-
водиться проводити багато часу на НПУТ або 
надавати фінансову допомогу членам сім’ї 
на НПУТ. Мінреінтеграції запропонувало кри-
терій «Возз’єднання членів сім’ї за новим місцем 
проживання (перебування)». Натомість реко-
мендується сформулювати його як «Перешкоди 
для возз’єднання з членами сім’ї, що прожива-
ють на НПУТ, та потреба в їх підтримці». Клю-
чові інформанти наголосили, що інструменти 
та правові механізми для возз’єднання з члена-
ми сім’ї, що проживають на НПУТ, є життєво 
важливими для інтеграції ВПО. Тож пропону-
ється вимірювати частку домогосподарств ВПО, 
які вказували на об’єктивні перешкоди для ба-
жаного возз’єднання сімей на підконтрольних 
Уряду територіях (ПУТ). Крім того, рекомен-
дується вимірювати необхідність підтримки 
членів сім’ї на НПУТ за допомогою другого ос-
новного індикатора: «Частка домогосподарств 
ВПО, які потребують фінансової підтримки чле-
нів сім’ї на НПУТ та / або поїздок до НПУТ для 
підтримки членів сім’ї». ВПО зможуть назвати 
бар’єри для возз’єднання та підтримки, відпові-
даючи на відкриті питання.

Щодо проведення опитування, ключові інфор-
манти та ВПО мали певні сумніви стосовно збо-
ру інформації через Єдину інформаційну базу 
даних про ВПО під час реєстрації ВПО або онов-
лення цієї інформації місцевими управління-
ми соціального захисту населення. Це може 
бути складним завданням через недовіру ВПО 
до державних органів, відсутність у співробітни-
ків управлінь соціального захисту на місцевому 
рівні досвіду проведення опитувань та брак фі-
нансових та інституційних ресурсів для такого 
опитування. У разі збору даних шляхом опиту-
вання, а не збору адміністративних даних, про-
понується два варіанти: 1) укласти контракт 
із незалежною дослідницькою організацією; 
2) додати модуль ВПО в Обстеження умов життя
домогосподарств Державної служби статистики 
України. Більшість ВПО та ключові інформанти 
підтримують обидва варіанти. Детальні реко-
мендації щодо збору даних були підготовлені 
та описані в окремому розділі даного звіту.
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Для розроблення методології та інструмента-
рію цього дослідження спочатку були розгляну-
ті «Критерії оцінки інтеграції ВПО у приймаючі 
територіальні громади», визначені Мінреінте-
грації у 2020 році. Для оцінки кожного критерію 
були розроблені відповідні індикатори, які об-
говорювалися та тестувалися під час консульта-
тивних зустрічей з КІ та учасниками ФГД. Реко-
мендації щодо «Критеріїв оцінки інтеграції ВПО 
у приймаючі територіальні громади» були роз-
роблені на основі результатів консультативних 
зустрічей.

Інтерв’ю з ключовими інформантами 
(ІKI)

Були проведені консультації з представника-
ми центральних, регіональних та місцевих 
державних установ, агенцій ООН, міжнарод-
них організацій та українських ОГС, що мали 
на меті:

▶ обговорити та уточнити поняття «інте-
грація ВПО у місцеву громаду» та «Кри-
терії оцінки інтеграції ВПО у приймаючі
територіальні громади», розроблені
Мінреінтеграції;

▶ виявити проблеми ВПО та визначити за-
ходи для їх інтеграції у місцеву громаду;

▶ уточнити та операціоналізувати крите-
рії, розроблені Мінреінтеграції;

 ▶ визначити потреби зацікавлених сторін
у даних про ВПО (щоб виявити, які дані
є найбільш важливими для зацікавлених
сторін);

 ▶ зібрати експертні пропозиції щодо збору
та аналізу даних (щоб визначити, які
способи доцільно використовувати та які
проблеми можуть виникнути).

Всі КІ перед зустріччю отримали список інди-
каторів, який став основою для обговорення під 
час ІКІ.

Загалом з грудня 2020 р. по січень 2021 р. було 
проведено тридцять ІКІ з представниками:

▶ центральних органів державної влади
(9 КІ);

▶ місцевих органів влади, включаючи пра-
цівників управлінь соціального захисту
та праці, центрів зайнятості, місцевих
рад (4 КІ);

▶ агенцій ООН та міжнародних організацій
(10 КІ);

▶ українських ОГС, які працюють з ВПО
(7 КІ).

Список цих організацій наведено в Додатку  2. 
Інтерв’ю з їхніми представниками проводились 
в режимі онлайн або по телефону.

Фокус-групові дискусії (ФГД)

У Донецькій та Луганській областях було про-
ведено дванадцять ФГД із ВПО та представни-
ками уразливих приймаючих громад, що мали 
на меті:

▶ уточнити та конкретизувати визначення
інтеграції ВПО;

▶ виявити проблеми та перешкоди, з яки-
ми ВПО можуть зіштовхнутися в різних
сферах свого життя після переміщення;

▶ визначити ставлення та очікування ВПО 
від ініціатив Уряду / місцевої влади на 
підтримку ВПО;

▶ зібрати різні думки про можливі підходи
до збору даних для вимірювання інте-
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грації ВПО та протестувати анкету для 
опитування ВПО.

ФГД проводились з 11 по 20 грудня 2020 року 
в чотирьох уразливих приймаючих громадах 
Донецької (Волноваха та Слов’янськ) та Луган-
ської (Сєвєродонецьк та Старобільськ) областей, 
які були обрані з-посеред 15 громад, в яких пра-
цює DG East. Відбір уразливих громад відбував-
ся за критерієм найбільшої концентрації ВПО, 
щоб порівняти великі та малі громади у кож-
ній області. Більша концентрація ВПО тягне 
за собою більше навантаження на інфраструк-
туру (житло, робочі місця, навчальні заклади, 
транспорт, сфера послуг), що спричиняє біль-
ше проблем у процесі інтеграції — наприклад, 
утруднює пошук доступного житла або хорошої 
роботи, ставлення місцевих жителів є менш 
приязним тощо.

Проведено вісім ФГД із ВПО:

 ▶ чотири ФГД в Донецькій області (Волнова-
ха та Слов’янськ);

 ▶ чотири ФГД в Луганській області (Сєвєро-
донецьк та Старобільськ).

Кожна група ФГД включала ВПО обох статей, 
що працюють у різних сферах та мають різний 
статус працевлаштування. Чотири ФГД прове-
дено з ВПО у віці від 20 до 40 років і ще чотири — 
з ВПО у віці старше 40 років.

Крім того, Info Sapiens провела чотири ФГД 
з представниками вразливих приймаючих гро-
мад, що мають зв’язки з ВПО (наприклад, є їх-
німи друзями або родичами, роботодавцями 
чи колегами, вчителями їхніх дітей, активіста-
ми або волонтерами, які працюють з ВПО, тощо).

ФГД тривали близько 90–120 хвилин, в обго-
вореннях брали участь від п’яти до семи учас-
ників. Через карантинні обмеження у зв’язку 
з COVID-19 усі ФГД проводились онлайн.

Перелік ФГД наведено в Додатку 3.

Проблеми збору даних та обмеження 
дослідження

У процесі збору інформації виникло кілька 
проблем. Основна проблема при рекрутуванні 
КІ була пов’язана з часом проведення досліджен-
ня. У багатьох організаціях грудень є найбільш 
завантаженим місяцем року, і деякі ключові 
інформанти відмовились брати участь в опи-
туванні або перенесли час на січень через свою 
зайнятість. Рекрутувати ВПО для участі у ФГД 
було складно з різних причин. Зокрема, ВПО не-
покоїла публічність та розкриття їх особи (через 
відеозв’язок під час проведення ФГД), вони мали 
сумніви у практичній користі дослідження. 
Були також труднощі з пошуком самозайнятих 
ВПО, які відмовлялись від участі у дослідженні 
через брак часу, та з пошуком ВПО — чоловіків 
віком 41+.

Технічні проблеми були пов’язані з необхідністю 
тривалого доступу до інтернету для проведення 
онлайн 1,5–2-годинних ФГД та недостатнім по-
криттям мобільного інтернету в невеликих на-
селених пунктах (Волноваха та Старобільськ). 
Крім того, учасники повинні були мати смарт-
фон / планшет / ноутбук, щоб користуватись 
платформою Zoom (а деякі старші учасники по-
требували допомоги своїх молодших родичів 
у користуванні Zoom).

У більших містах (Слов’янськ, Сєвєродонецьк) 
рекрутувати учасників ФГД було легше, ніж 
у малих населених пунктах. Найбільше відмов 
від участі було у Волновасі, де багато потенцій-
них учасників пояснювали своє небажання взя-
ти участь у ФГД поширеним у місті непотизмом, 
і відповідно, слабкими перспективами покра-
щення ситуації ВПО. Крім того, це місто розта-
шоване неподалік від лінії зіткнення, і багато 
потенційних учасників боялися розголошення 
особистих даних. До того ж вони припускали, 
що їхня участь у дослідженні може призвести 
до напружених відносин з місцевою владою 
(про це говорили як ВПО, так і представники 
приймаючих громад).
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Результати інтерв’ю  
з ключовими інформантами 

з-поміж державних та недержавних 
акторів

Загальне визначення поняття інтеграції. Сприйняття 
та очікування від інтеграційних ініціатив

Обговорення з ключовими інформантами роз-
починалися з розгляду основних проблем ВПО. 
Метою було глибше зрозуміти проблеми, з яки-
ми стикаються українські ВПО у процесі інте-
грації, та обговорити концепцію інтеграції, щоб 
з’ясувати сприйняття та очікування від інтегра-
ційних ініціатив.

Більшість ключових інформантів погодили-
ся із запропонованим визначенням інтеграції: 
«ВПО можна вважати інтегрованими, коли вони 
більше не потребують жодної спеціальної допо-
моги та захисту у зв’язку з їх переміщенням і мо-
жуть користуватися своїми правами людини без 
дискримінації, яка виникає у зв’язку з перемі-
щенням». Однак деякі ВПО вважають визначен-
ня неповним, вказуючи на те, що це визначення 
не містить порівняння з місцевим населенням. 
Важливо, щоб ВПО вважалися інтегрованими 
не лише тоді, коли їм не потрібна спеціальна 
допомога, а також необхідно, щоб не існувало 
різниці між ними та місцевим населенням щодо 
залучення до життя громади та основних гро-
мадянських прав, а їхні права, що були поруше-
ні через переселення, були відновлені. Деякі ін-
форманти вважають, що інтегровані ВПО мають 
бути забезпечені житлом, працевлаштуванням 
та регулярним доходом. Крім того, важливим 

аспектом успішної інтеграції ВПО є відсутність 
стигматизації ВПО. Вказувалася ще одна важ-
лива проблема, пов’язана із загальним вклю-
ченням ВПО до приймаючих громад, — доступ 
до політичних інструментів на місцевому рівні 
(включаючи участь у політичному житті), вклю-
чення ВПО до реєстрів територіальних громад 
та участь у громадському та культурному житті 
приймаючих громад.

Так чи інакше, абсолютна більшість КІ й на-
далі вважають основними проблемами житло 
та зайнятість. Наразі ефективних та конкрет-
них рішень щодо згаданих проблем немає. 
Немає й чіткої стратегії, отже, кошти розподі-
ляються та витрачаються неефективно. Хоча 
деякі КІ згадували й у позитивному ключі за-
ходи Уряду в різних сферах, запроваджені для 
інтеграції ВПО. Наприклад, у сфері освіти — 
спрощена система вступу до ЗВО, а також деякі 
рішення у житловій сфері оцінювалися як ціл-
ком успішні. 

Однак більшість існуючих інтеграційних іні-
ціатив сприймаються як непродумані та недо-
статні. Деякі корисні ініціативи не отримують 
достатнього фінансування і в результаті стають 
нежиттєздатними. Одним із прикладів є дер-
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жавна програма «Доступне житло»9, що була 
запущена в 2017 році, але не отримала фінансу-
вання на 2021 рік:

«Наприклад, у 2017 році перший раз за програ-
мою «Доступне житло» 65 сімей отримали 
житло ... У 2018 році 171 сім’я [отримала жит-
ло]. І досить сильне зростання, яке засвідчило 
посилення державної політики у цьому питан-
ні, відбулося у 2019 році, коли 655 сімей були 
забезпечені житлом. У 2020 році жодна сім’я 
не була забезпечена [житлом за цією програ-
мою], а на 2021 році фінансування взагалі не пе-
редбачено»10. (Інформант категорії агенств 
ООН та міжнародних організацій)

Ще один приклад: програма пільгового кре-
дитування для ВПО та учасників АТО / ООС11, що 
була розпочата у 2019 році і отримала фі-
нансування з державного бюджету у розмірі 
200 мільйонів гривень. Як заявив один із пред-
ставників державних органів, фінансування 
цих програм не покривається захищеними ви-
датками бюджету, і, відповідно, обсяг видатків 
за цими програмами може змінюватися при 

9 «Доступне житло» — це програма, яку реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. 
Програма була поновлена в 2017 році і в оновлених умовах ВПО отримали право на державну підтримку, яка полягає 
у сплаті державою 50% вартості (придбання доступного житла та / або пільгової іпотеки для громадян, на які 
поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

10 Згідно зі статистичними показниками реалізації Державної соціально-економічної програми «Доступне житло» 
(Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву), кількість наданого житла дещо відрізняється від 
слів КІ, але загальна тенденція зазначена правильно: 2017 р. — надано 111 квартир, 2018 р. — 263 квартири, 2019 р. — 
974 квартири, 2020 р. — 95 квартир. URL: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/dostupne-zhytlo/statystyka

11 «Програма надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам 
АТО та / або учасникам Операції Об’єднаних Сил для придбання житла» — це програма, яка реалізується Державним 
фондом сприяння молодіжному житловому будівництву. Позика за цією програмою надається на термін до 20 років, 
а процентна ставка становить 3% річних. Обсяг фінансування програми у 2019 році складав 200 млн грн. URL: https://
mva.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-nadannya-derzhavnogo-pilgovogo-kreditu-na-pridbannya-zhitla-vpo-ta-
uchasnikami-atooos

скороченні затверджених бюджетних призна-
чень. У результаті програма пільгового креди-
тування не отримала фінансування на 2020 рік. 

«У перший рік [2019] з державного бюджету 
надійшло 200 мільйонів. У поточному році 
фінансування з загального фонду державно-
го бюджету не виділено. Ми працюємо лише 
із спеціальними фондами. І це означає, що ті 
ВПО, які стоять у черзі навіть у першій сотні, 
вони не впевнені, не можуть бути впевнені, 
що найближчим часом їхнє житлове питання 
буде вирішене». (Інформант категорії націо-
нальних та регіональних державних установ)

Загалом КІ вважають, що держава повинна до-
кладати більше зусиль для вирішення проблем 
ВПО. Безумовно, основною проблемою для ВПО 
є житло та зайнятість — тож очікується, що біль-
шість інтеграційних ініціатив буде реалізовано 
у цій сфері. Однак певні перешкоди й далі існу-
ють в інших сферах, тому варто відстежувати 
всі запропоновані критерії та шукати відповідні 
та ефективні рішення на основі інформації, от-
риманої під час такого моніторингу.

Операціоналізація критеріїв: практична реалізація 
критеріїв Мінреінтеграції

Наступний блок обговорення під час ІКІ був 
присвячений операціоналізації критеріїв. 
На розгляд ключових інформантів були пред-
ставлені критерії з детальним поясненням 

змісту кожного з проханням висловити екс-
пертну думку щодо самих критеріїв та за-
пропонованих індикаторів. Це допомогло 
переглянути та уточнити критерії та індика-
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тори кожного критерію, що описано в цьому 
розділі.

Більшість КІ погодились із критеріями, розро-
бленими Мінреінтеграції. Найбільше заува-
жень та коментарів КІ стосувалися індикаторів. 
Щодо дезагрегації даних КІ зазначили, що дода-
вання різних категорій для аналізу було б дуже 
доречним — особливо щодо малих адміністра-
тивних одиниць (зокрема, об’єднаних територі-
альних громад). Кілька ключових інформантів 
зауважили, що особливу увагу слід приділити 
особам з інвалідністю — ця категорія є враз-
ливою, і процес інтеграції для них може бути 
більш складним. Також варто виділити домо-
господарства з літніми людьми. Слід зазначи-
ти, що можливість включити різні категорії для 
аналізу значною мірою залежить від дизайну 
дослідження, у тому числі обсягу вибірки, три-
валості інтерв’ю та інших методологічних ас-
пектів.

Детальні результати та коментарі до критеріїв 
та запропонованих індикаторів представлені 
нижче.

1. Наявність постійного або тимчасового
житла 

Проєкт опитувальника, запропонований для 
обговорення під час ІКІ, включав такі індикато-
ри доступу до житла:

1.1. Сприйняття своєї ситуації із житлом 
як стабільної протягом наступних 3 (6 
або 12) місяців.

1.2. Наявність базових житлових умов (опа-
лення, каналізація, ванна або душ, водо-
постачання).

1.3. Житлова площа на одного члена домо-
господарства.

Більшість КІ погодилися з індикаторами 1.2. На-
явність базових житлових умов та 1.3. Житлова 
площа на одного члена домогосподарства. Нато-
мість індикатор 1.1. Сприйняття своєї ситуації 
із житлом як стабільної протягом наступних 3 (6 
або 12) місяців — є більш проблематичним: дея-
кі ключові інформанти вважають цей індикатор 
надто суб’єктивним, оскільки він ґрунтується 
на особистому сприйнятті, яке може бути різ-

12 Урядовий портал. Геннадій Зубко: Готуємо закон, який визначить правила у сфері орендного житла. URL: https://www.
kmu.gov.ua/news/gennadij-zubko-gotuyemo-zakon-yakij-viznachit-pravila-u-sferi-orendnogo-zhitla

ним у різних людей. На думку КІ, важливо кон-
кретизувати цей індикатор, за яким можна буде 
визначити, чи є стабільною ситуація з житлом 
у цьому домогосподарстві. Експерти порадили 
запитати ВПО про тип житла, в якому вони про-
живають (власне житло, офіційна оренда, нео-
фіційна оренда, житло, надане державою тощо), 
і попросити оцінити ризики виселення з наяв-
ного житла у майбутньому.

На думку деяких КІ, юридичні аспекти постій-
ного або тимчасового житла є особливо важ-
ливими. Однак, як зазначив один із ключових 
інформантів, питання правового захисту сто-
сується не лише ВПО, воно є універсальним для 
всього населення України, оскільки рівень юри-
дичного оформлення домовленостей між орен-
дарями та орендодавцями є досить низьким 
се-ред усіх категорій населення12.

«Варто диференціювати [цей індикатор] — 
наприклад, частка ВПО, які володіють жит-
лом, частка ВПО, які здають житло в оренду, 
та частка ВПО, які мають документи, що під-
тверджують майнові права або права користу-
вання нерухомим майном. І це дасть реальну 
картину того, стабільна їхня ситуація чи ні». 
(Інформант категорії агенств ООН та міжна-
родних організацій)

«Питання безпеки не є специфічним лише для 
ВПО, насправді воно є загальним для України, 
оскільки рівень офіційного оформлення відно-
син між орендарями та орендодавцями в Укра-
їні є досить низьким». (Інформант категорії 
агенств ООН та міжнародних організацій)

Індикатор постійного житла передбачає пра-
во власності респондента або членів його сім’ї, 
тимчасом як інші типи житла вважаються тим-
часовими. Водночас не рекомендується включа-
ти індикатор «про наявність договору про орен-
ду», оскільки це чутливе питання. Натомість 
рекомендується додати індикатор «частка до-
могосподарств ВПО, які платять за оренду, та се-
редній розмір орендної плати».

Серед КІ є консенсус щодо того, що мінімальний 
термін, який може слугувати ознакою безпечної 
ситуації з житлом для домогосподарства, має 
бути не меншим за 6 місяців, хоча більш надій-

12
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ним терміном є 12 місяців. Щоб точніше відсте-
жувати динаміку, бажано, аби цей індикатор 
був прив’язаний до частоти опитування. Однак 
зберігається ризик того, що деяким респонден-
там буде важко оцінити ситуацію з житлом на 
наступні 12 місяців, оскільки не всі люди здатні 
спрогнозувати події на такий тривалий період.

Деякі КІ радили додати до цього критерію 
ще кілька індикаторів. Наприклад, частку тих, 
хто брав участь у державній програмі «Доступ-
не житло». Крім того, було порекомендовано 
виміряти частку тих, хто братиме участь у цій 
програмі в майбутньому. Ці питання не були 
додані, оскільки житло в рамках програми «До-
ступне житло» залишається тимчасовим для 
ВПО, доки вони не виплатять іпотеку та не ста-
нуть власниками. Усі ВПО, які мають іпотечний 
кредит, оцінюватимуть, чи сприймають вони 
ситуацію з житлом як стабільну протягом на-
ступних 12 місяців.

2. Наявність регулярного доходу працездатної
особи

Проєкт опитувальника, запропонований для 
обговорення під час ІКІ, включав такі індикато-
ри доходу ВПО:

2.1. Середній дохід домогосподарства на од-
ного члена домогосподарства (після 
віднімання суми орендної плати).

2.2. Очікуваний дохід домогосподарства 
на одного члена домогосподарства (після 
віднімання суми орендної плати) у на-
ступному місяці.

2.3. Частка ВПО, які не можуть спрогнозува-
ти дохід у наступному місяці.

Більшість КІ вважають цей критерій та індика-
тори важливими, але гадають, що перевірити 
дані про доходи та витрати навряд чи можливо. 
Очікується, що багато людей не будуть готові 
відповісти відверто на питання щодо фінансів. 
Незважаючи на це, більшість КІ впевнені у не-
обхідності вимірювати цей критерій у будь-яко-
му випадку та вважають, що його слід аналізу-
вати разом з індикаторами третього критерію 
(3. Зайнятість працездатної особи на постійній 
основі). Окрема оцінка доходів потрібна для по-
рівняння та диференціації ВПО з високим / низь-
ким рівнем доходу. Крім того, важливо визначи-
ти джерела доходів — це допомогло б розробити 
відповідні місцеві програми. Наприклад, якщо 
в певній адміністративній одиниці високий від-

соток ВПО, які покладаються виключно на пен-
сії та соціальні виплати, тоді тут слід менше 
приділяти уваги просуванню програм зайнято-
сті серед ВПО. Отже, ключові інформанти під-
тримали пропозицію розширити критерій для 
населення загалом (див. розділ «Рекомендації»).

Також деякі інформанти висловили думку, 
що не має потреби вимірювати додаткові інди-
катори, натомість варто включити цей крите-
рій в методологію Обстеження умов життя до-
могосподарств Державної служби статистики 
України. Тоді було б простіше порівняти ВПО 
із населенням загалом не лише за регулярним 
доходом, а й за іншими характеристиками. Зо-
крема, кілька ключових інформантів порадили 
моніторити витрати і доходи домогосподарств, 
визначати, з чого складаються їхні доходи, 
і лише потім оцінювати середні значення. Ці се-
редні значення слід порівняти із відповідними 
показниками для місцевого населення в цьому 
регіоні. Крім того, було б доцільно відстежувати 
рівень бідності серед ВПО та порівнювати з міс-
цевим населенням.

Питання про джерела доходу були протестовані 
під час ФГД, і виявилося, що ВПО дуже неохоче 
відповідають на численні питання про доходи 
(ці питання були взяті з Обстеження умов життя 
домогосподарств Державної служби статистики 
України, щоб порівняти доходи та витрати ВПО 
з населенням загалом).

Враховуючи все вищесказане, все-таки реко-
мендується ставити запитання про фінансовий 
стан домогосподарства респондента, хоча оцін-
ка буде суб’єктивною (див. Таблицю 1 у розділі 
«Рекомендації»).

Однак передбачається, що у разі включення мо-
дуля щодо ВПО Державною службою статисти-
ки України можна буде поставити понад 50 за-
питань про доходи та витрати домогосподарств.

3. Зайнятість працездатної особи на постій-
ній основі

Проєкт опитувальника, запропонований для 
обговорення під час ІКІ, включав такі індикато-
ри зайнятості ВПО:

3.1. Рівень зайнятості.
3.2. Рівень безробіття.
3.3. Частка безробітних ВПО за тривалістю 

пошуку роботи.
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3.4. Розмір зарплати та очікувана зарплата 
у наступному місяці.

Ключові інформанти переважно схвалюють пер-
ші два індикатори (3.1. Рівень зайнятості та 3.2. 
Рівень безробіття) цього критерію, але мають 
сумніви щодо решти індикаторів (3.3. Частка 
безробітних ВПО за тривалістю пошуку робо-
ти та 3.4. Розмір зарплати та очікувана зарпла-
та у наступному місяці). Важко буде отримати 
чесні відповіді про неофіційну зарплату, тому 
надійність індикатора є сумнівною (таке саме 
зауваження висловлювалося і щодо індикаторів 
попереднього критерію).

Крім того, КІ зазначали, що було б доцільно 
визначити, чи працює людина за професією, 
чи ні, оскільки деякі професії, поширені на те-
риторіях Донецької та Луганської областей, 
менш затребувані в інших регіонах України. 
Тож включення такого питання може допомог-
ти визначити актуальність програм перепідго-
товки ВПО. Офіційних даних щодо частки на-
селення, що працює за професією, немає, тому 
пропонується не додавати відповідний індика-
тор, а натомість ставити відкрите питання про 
причини безробіття. (Відсутність вакансій для 
певних професій може бути однією з можливих 
причин).

Виходячи з оцінок КІ, пропонується залишити 
індикатори 3.1. Рівень зайнятості та 3.2. Рівень 
безробіття як основні, а решту індикаторів роз-
глядати як додаткові.

4. Відсутність перешкод у доступі до освіти

Проєкт опитувальника, запропонований для 
обговорення під час ІКІ, включав такі індикато-
ри бар’єрів для ВПО щодо здобуття освіти:

4.1. Частка ВПО серед осіб, які потребують 
освіти, що зіткнулися з перешкодами 
у доступі до освіти (за рівнями освіти) 
через статус ВПО. 

КІ зазначають, що надзвичайно важливо, аби 
цей індикатор (і деякі з наведених нижче) пока-
зував, що перешкоди виникають саме через ста-
тус ВПО, а не з якихось інших причин. Багато хто 
з КІ вважають, що ВПО на даний час не мають 
проблем з доступом до освіти (а також з досту-
пом до адміністративних та медичних послуг). 
Проте кілька КІ порадили розділити перешко-
ди на групи, щоб зрозуміти характер перешкод 

(наприклад, регуляторні обмеження чи бар’єри, 
які ставить приймаюча громада), та визначити, 
пов’язана ця конкретна перешкода зі статусом 
ВПО чи ні.

«Ну, я б спробував розділити відсутність 
бар’єрів для освіти на два моменти: перший — 
це такі бар’єри, як незаконні вимоги, напри-
клад, вимоги документів, посвідчення ВПО, 
і потрібно буде порахувати кількість людей, 
які зіткнулися з цим. І другий момент — збіль-
шення кількості людей, які щороку вступають 
[до навчального закладу], що свідчить про 
відсутність бар’єрів». (Інформант категорії 
агенств ООН та міжнародних організацій)

Отже, рекомендується ставити відкрите питан-
ня про перешкоди, що дає можливість проаналі-
зувати зв’язок між перешкодою та статусом ВПО 
у кожному конкретному випадку. Також інди-
катори поділяються за рівнем освіти, оскільки 
залежно від того, яку освіту отримують ВПО — 
початкову, середню чи вищу (див.  Таблицю  1 
у розділі «Рекомендацій»), можуть виникати 
різні перешкоди.

5. Відсутність перешкод у доступі до адміні-
стративних послуг

Проєкт опитувальника, запропонований для 
обговорення під час ІКІ, включав такі індикато-
ри перешкод для ВПО щодо отримання адміні-
стративних послуг:

5.1. Частка домогосподарств ВПО, які стика-
лися з перешкодами через статус ВПО, 
серед тих, хто мав потребу в отриманні 
адміністративних послуг.

Як і щодо попереднього індикатора, важливо 
виявити, що причиною певних перешкод є саме 
статус ВПО, а не будь-що інше. Було рекомендо-
вано провести аналіз за видами адміністратив-
них послуг та обов’язково запитати ВПО, мали 
вони досвід отримання цих послуг чи ні. Пере-
лік адміністративних послуг може бути розро-
блений заздалегідь на основі попереднього ана-
лізу сфер, в яких можуть виникнути перешкоди 
і які стосуються саме статусу ВПО.

Крім того, один з ключових інформантів пора-
див додати ще один індикатор — частку ВПО, 
які не можуть отримати адміністративні послу-
ги через неможливість оплатити цю послугу. 
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Цей індикатор можна порівняти з показника-
ми, отриманими під час опитувань осіб, що не 
є ВПО (населення загалом).

«Існують такі адміністративні бар’єри: люди-
на не може отримати документ або таке інше 
через свій статус ВПО. І є ще такий момент, 
коли людина теоретично може отримати 
все, що їй потрібно, але не може сплатити, 
наприклад, судовий збір, оскільки це половина 
їх щомісячного доходу». (Інформант категорії 
агенств ООН та міжнародних організацій) 

Тому пропонується використовувати такий са-
мий підхід, як до попереднього індикатора. Бу-
дуть ставитися відкриті питання щодо бар’єрів, 
і кожен випадок буде інтерпретований окремо 
(див. Таблицю 1 у розділі «Рекомендації»). Реко-
мендується не додавати індикатор «частка ВПО, 
які не можуть отримати адміністративні послу-
ги через неможливість оплатити цю послугу», 
оскільки його неможливо точно інтерпретува-
ти як такий, що пов’язаний із статусом ВПО. На-
приклад, іншим групам населення також може 
бракувати коштів на оплату адміністративних 
послуг. У будь-якому випадку, фінансовий стан 
ВПО буде порівнюватися з фінансовим станом 
населення загалом, і існування такого бар’єру 
можна буде виявити за відповідями на відкрите 
питання.

6. Відсутність перешкод у доступі до медично-
го обслуговування

Проєкт опитувальника, запропонований для 
обговорення під час ІКІ, включав такі індикато-
ри перешкод для ВПО щодо отримання медич-
них послуг:

6.1. Частка ВПО, що зіткнулися з перешкода-
ми в доступі до послуг охорони здоров’я 
через статус ВПО, серед осіб, які потребу-
вали медичної допомоги.

Відгуки КІ щодо цього критерію подібні до від-
гуків про попередні два критерії. Ключові ін-
форманти заявили, що існує необхідність чіт-
кого визначення причин перешкод в отриманні 
медичної допомоги. 

Кілька КІ згадували програми соціальної 
та психологічної адаптації у зв’язку з цим крите-
рієм та вказували на необхідність з’ясувати, ма-
ють ВПО доступ до них чи ні, оскільки це може 
впливати на їх інтеграцію. Офіційних даних 

про частку всього населення, яке потребує або 
має доступ до програм соціально-психологічної 
адаптації, немає, тому цей індикатор не був до-
даний.

Окрім цього, для більш точного аналізу КІ пора-
дили перевірити, чи мають ВПО підписану де-
кларацію із сімейним лікарем — і такий індика-
тор був доданий.

Відповідно, як і у випадку попереднього індика-
тора, має ставитися відкрите питання про пе-
решкоди, і кожен випадок слід інтерпретувати 
щодо того, чи ця перешкода виникає через ста-
тус ВПО, чи ні (див. Таблицю 1 у розділі «Реко-
мендації»).

7.  Наявність пенсійного забезпечення особи
в новому місці проживання (перебування)

Проєкт опитувальника, запропонований для 
обговорення під час ІКІ, включав такі індикато-
ри пенсійного забезпечення ВПО:

7.1. Частка ВПО, що зіткнулися з перешкода-
ми в отриманні пенсії через статус ВПО, 
серед осіб, які досягли пенсійного віку.

Один з інформантів порадив деталізувати ін-
дикатор щодо того, чи є пенсійне забезпечення 
стабільним (а не тільки доступним) — що озна-
чає відсутність перешкод як на етапі подання 
заяви на отримання пенсій, так і подальшого 
її надання державою. Ці індикатори мають на-
давати важливу інформацію: чи виплачується 
пенсія в повному обсязі та чи всі борги погаша-
ються державою (якщо такі є). Як і у випадку 
з попередніми індикаторами, важливо визна-
чити, пов’язані проблеми зі статусом ВПО чи ні.

Далі рекомендується ставити відкрите питан-
ня, щоб отримати необхідні дані для цього кри-
терію.

8. Наявність соціального забезпечення особи
в новому місці проживання (перебування)

Проєкт опитувальника, запропонований для 
обговорення під час ІКІ, включав такі індикато-
ри щодо соціального забезпечення:

8.1. Частка ВПО, що зіткнулися з перешко-
дами в отриманні соціальної допомоги 
через статус ВПО, серед осіб, які зверта-
лись за допомогою.
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На думку КІ, важливо, щоб респонденти чітко 
розуміли, що входить у поняття «допомога із со-
ціального забезпечення». Є підстави вважати, 
що більшість респондентів зосередиться на адмі-
ністративних послугах у сфері соціального забез-
печення, а не на соціальній допомозі. Інших сут-
тєвих коментарів щодо цього критерію не було, 
за винятком того, що перешкоди мають бути 
ідентифіковані як перешкоди через статус ВПО.

Отже, пропонується використовувати уніфіко-
ваний підхід і ставити відкрите питання про 
бар’єри в отриманні соціального забезпечення.

9.  Приналежність до постійних соціальних
груп приймаючої територіальної громади
(в т.ч. релігійних, національних меншин)

Проєкт опитувальника, запропонований для 
обговорення під час ІКІ, включав такі індика-
тори приналежності до постійних соціальних 
груп приймаючої територіальної громади:

9.1. Частка ВПО, які відчувають, що вони 
дистанційовані від громади.

9.2. Частка ВПО, які відчувають погане 
ставлення до себе через приналежність 
до ВПО.

Щодо індикаторів цього критерію, КІ не дійшли 
одностайної думки; однак більшість КІ вважа-
ють важливим відстежувати почуття відчуже-
ності від приймаючої громади та просити ВПО 
порівняти свої нинішні почуття з тими, коли 
вони жили у рідній громаді, до переселення. 
Крім цього, кілька інформантів радили вимі-
рювати суб’єктивну інтеграцію (позитивний 
аспект) замість відчуття дистанційованості. 
Пропонована шкала вимірює як відчуття близь-
кості, так і віддаленості від громади, а індикато-
ри загалом відображають частку ВПО з певними 
проблемами, тож рекомендується аналізувати 
відчуття дістанційованості у рамках цього кри-
терію.

Один з інформантів порадив збирати інформа-
цію про причини виникнення відчуття диста-
ційованості. Це дало б можливість перевірити, 
чи пов’язане це негативне почуття безпосеред-
ньо зі статусом ВПО. 

13 Виборчий кодекс України. — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text

«Я б вимірював частку ВПО, які відчувають, 
що дистанційовані від громади. І якщо людина 
відповідає «так», тоді нехай вкаже причину. 
Тому що це може бути не обов’язково погане 
ставлення. Можливо, ця дистанційованість 
з якихось інших причин. І причини цього 
можуть бути не лише в тому, що вони є ВПО. 
Причини можуть бути різні, наприклад, вони 
не бажають контактувати з іншими людьми. 
І це не пов’язано зі статусом ВПО» (Інфор-
мант категорії національних та регіональних 
державних установ)

Крім того, було рекомендовано виміряти рі-
вень участі у соціальному / культурному / по-
літичному житті приймаючих громад, оскіль-
ки це може бути індикатором інтеграції. 
Як зазначив один із КІ, незважаючи на при-
йняття Виборчого кодексу13 (згідно з яким ВПО 
отримали право голосувати на місцевих вибо-
рах), лише невеликий відсоток переселенців 
скористалися цим правом. Це свідчить про 
те, що з певних причин ВПО не беруть уча-
сті в політичному житті суспільства, до яко-
го вони належать зараз. Інше питання — на-
скільки ВПО залучені до громадського життя 
і чи мають вони доступ до механізмів впливу 
на процес прийняття рішень. Це може бути, 
наприклад, відвідування засідань місцевих 
рад, доступ до підписання петицій, дорадчих 
органів та інших механізмів участі у громад-
ському житті.

Індикатор залучення до соціального / культур-
ного / політичного життя приймаючих громад 
не був доданий, оскільки рівень участі ВПО 
необхідно порівнювати з рештою населення, 
що не є ВПО.

КІ зазначили також певну потребу в дезагре-
гації — було б доцільно перевірити, чи відріз-
няється почуття приналежності між різними 
національними та релігійними меншинами. 
Скажімо, деякі ВПО належать до певної релігій-
ної чи етнічної групи (наприклад, значна ча-
стина ВПО з Криму — це кримські татари), яка 
не представлена в приймаючій громаді. У цьо-
му випадку їх приналежність до певної групи 
може бути додатковим чинником, від якого за-
лежить успішність інтеграції.

13
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У висліді, відповідно до рекомендацій ключо-
вих інформантів, індикатор переформулювали 
як «частка ВПО, які почуваються більш дистан-
ційованими від теперішньої громади порівняно 
з колишньою громадою». Щоб зрозуміти причи-
ни дистанційованості, було додано відкрите за-
питання. Індикатор 9.2 не змінився.

10. Возз’єднання членів сім’ї на новому місці
проживання (перебування)

Проєкт опитувальника, запропонований для 
обговорення під час ІКІ, включав такі індика-
тори возз’єднання членів сім’ї на новому місці 
проживання: 

10.1. Частка ВПО, що вказали на перешкоди 
для возз’єднання сім’ї на підконтрольній 
Уряду території.

За результатами ІКІ, оцінка інструментів 
та правових можливостей для возз’єднання 
та надання підтримки різного роду (включа-
ючи фінансову) має вирішальне значення для 
моніторингу та вимірювання цього критерію. 

Один із КІ запропонував як можливий інди-
катор частку ВПО, які мають можливість без-
печно та регулярно спілкуватись та надавати 
підтримку (включаючи фінансову, як зазначе-
но вище) членам своїх сімей, які проживають 
на НПУТ.

«На мою думку, возз’єднання не завжди є мож-
ливим, або сім’я може не мати наміру воз-
з’єднатися, але важливо мати інструменти 
та правові механізми для контактів та вза-
ємної підтримки». (Інформант категорії 
агенств ООН та міжнародних організацій)

На основі отриманої інформації від КІ пропону-
ється змінити критерій та назвати його таким 
чином: «Бар’єри для возз’єднання з членами 
сім’ї, що проживають на НПУТ та їх потреби 
у підтримці». Показник 10.1 не змінюється, але 
додатково рекомендується вимірювати потре-
бу у підтримці членів сім’ї за допомогою інди-
катора «Частка домогосподарств ВПО, яким 
потрібно фінансово підтримувати членів сім’ї 
на НПУТ та / або їм треба їздити на НПУТ для 
підтримки членів сім’ї».

Потреби зацікавлених сторін в інформації про ВПО

Більшість зацікавлених сторін підтвердили, 
що їм потрібно більше інформації про ВПО. 
Однак деякі ключові інформанти вважають, 
що даних достатньо, хоча доступ до них є про-
блематичним (наприклад, відсутня ефектив-
на міжвідомча співпраця, немає механізму 
передачі даних між різними реєстрами, дані 
доступні лише за запитом тощо). Прикмет-
но, що КІ зазначили необхідність збирати всі 
наявні дані про ВПО в одному репозиторії — 
у цьому випадку буде набагато простіше знай-
ти інформацію за результатами попередніх 
опитувань.

Національні, регіональні та місцеві органи вла-
ди, представники агенцій ООН, міжнародних 
організацій та українських неурядових органі-
зацій вказували на надзвичайну необхідність 
надійної точної інформації про реальну чисель-
ність ВПО, які проживають на ПУТ. Особливо 

важливо, щоб ці дані були максимально дезагре-
гованими, аби можна було перевірити реальну 
чисельність ВПО в адміністративних одиницях 
(областях, територіальних громадах) та проа-
налізувати за статтю, віковими групами, типом 
населеного пункту та іншими характеристи-
ками. Окрім статистичної інформації, необхід-
но збирати інформацію про потреби ВПО та їх 
суб’єктивне сприйняття інтеграції. Необхідно, 
щоб інформація була більш публічною та якіс-
ною, щоб розуміти, в якому регіоні які політики 
були реалізовані і як вони вплинули на інтегра-
цію ВПО.

«Немає повної оцінки житлових, земельних 
та майнових потреб ВПО. Є окремі компо-
ненти, які були включені в те чи інше опиту-
вання, але немає остаточної повної картини 
ситуації». (Інформант категорії агенств ООН 
та міжнародних організацій) 
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Представникам національних / місцевих орга-
нів влади потрібна додаткова інформація про 
доходи ВПО, точну кількість студентів ВПО 
та кількість ВПО, які отримали житло у тим-
часове користування чи власність. Якісні дані 
допомагають підготувати програми та політи-
ки для відповідних категорій громадян як на 
національному, так і на місцевому рівні. Крім 
того, базуючись на достовірній повній інфор-
мації, легше комунікувати та доносити політи-
ку до різних зацікавлених сторін, ефективніше 
розпоряджатися коштами та надавати допомо-
гу тим ВПО, які цього найбільше потребують. 
Наявність такої інформації дає можливість ви-
рахувати максимальне охоплення кожної кон-
кретної програми.

Представники агенцій ООН, міжнародних орга-
нізацій та українських НУО зазначили, що бра-
кує інформації, щоб створити «портрет ВПО», — 
хто ці люди, який віковий / статевий склад цієї 
групи, який рівень освіти, які у них потреби? 
Кілька КІ з агенцій ООН зазначили, що їм по-
трібні більш надійні дані про чисельність ВПО 
з інвалідністю та тих, хто постраждав через 
порушення прав на житло, землю та майно. До-
слідження (моніторинг), що проводиться Між-
народною організацією з міграції, вважається 
надійним джерелом для прийняття рішень 
щодо ВПО. Однак цього джерела недостатньо, 
і є потреба у даних, які точніше відображають 
потреби ВПО та могли б допомогти розробляти 
нові програми на різних рівнях.

Ставлення стейкхолдерів до різних методологій збору 
даних 

Більшість ключових інформантів вважають, 
що Уряд України має збирати більше даних про 
інтеграцію ВПО, і позитивно сприймають ідею 
моніторингу. Найкращим підходом є комбіно-
ваний метод: використання даних з реєстрів, 
нові опитування та застосування даних попе-
редніх досліджень. (Слід зазначити, що дані 
з реєстрів та попередніх опитувань можуть 
бути неактуальними, і в цьому випадку викори-
стання цих даних для прийняття рішень є не-
бажаним). Однак існує й інша думка: збір даних 
про ВПО має бути максимально інтегрований 
у існуючі методики збирання державної статис-
тики, тоді не буде потреби проводити окремий 
моніторинг.

Щодо нового моніторингу КІ радять вико-
ристовувати як дані нових опитувань, так 
і дані з реєстрів. Обидва методи можуть бути 
корисними для різних цілей. Деякі КІ зазна-
чили потребу в персоналізованих даних — для 
надання цільової допомоги вразливим ВПО. 
Однак більшість КІ говорили про узагальнені 
дані, які дозволять краще планувати політику 
та ефективніше розподіляти бюджет. Отже, ре-
комендується використовувати ці два методи 
паралельно — тобто результати опитування 

не повинні співвідноситися з персональними 
даними ВПО в Єдиній інформаційній базі да-
них, щоб уникнути ризику зловживання ос-
танніми. 

Слід зазначити, що як з даними з реєстрів, так 
і з даними опитувань можуть виникати певні 
проблеми. Дані з реєстрів можуть бути спотво-
рені, оскільки містять інформацію лише про 
тих ВПО, які не мають упереджень щодо офіцій-
ної реєстрації та отримання посвідчення ВПО. 
Також у деяких випадках дані з реєстрів можуть 
бути застарілими або неякісними, оскільки за-
звичай вони збираються формально, в рамках 
офіційної процедури. Окрім цього, Єдина ін-
формаційна база даних про ВПО містить дані 
про велику кількість людей, які зареєструва-
лись як ВПО з метою отримання пенсій та соці-
альних виплат, але проживають на НПУТ. І на-
разі не існує механізму визначення серед усіх 
зареєстрованих ВПО реальних ВПО для оцінки 
їхньої інтеграції.

З іншого боку, метод опитування також не іде-
альний. Проблеми з ним пов’язані з готовністю 
чи небажанням ВПО взяти участь в опитуванні 
та відповідати чесно.
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У будь-якому випадку проведення нових опи-
тувань вимагає ретельної підготовки, випра-
цювання методології, чіткого планування, 
як збиратимуться, оброблятимуться та аналізу-
ватимуться дані та хто до цього буде залучений. 
КІ негативно ставляться до опитувань, якби їх 
проводили управління соціального захисту на-
селення. На їхню думку, ВПО бояться розкри-
вати повну інформацію (наприклад, про умови 
життя чи фінансове становище), щоб не втрати-
ти соціальні виплати та інші пільги від держави. 
Окрім того, процедура проведення моніторингу 
управліннями соцзахисту чітко не прописана — 
тож лишається невідомим, чи вистачить для 
цього ресурсів (як людських, так і фінансових), 
а також який рівень професіоналізму слід за-
безпечити. Як заявив представник однієї з між-
народних організацій, у випадку моніторингу 
управліннями соціального захисту необхідно 
залучати експертів, які спеціалізуються на соці-
ологічних дослідженнях та могли б проконсуль-
тувати та провести експертизу.

«Люди й далі відчувають залежність від влади. 
І, можливо, вони думають, що обсяг підтрим-
ки для них буде залежати від їхніх відповідей. 
Або стосунки з органами влади. Це перше. 
А друге — чи вистачить ресурсів для проведен-
ня якісного опитування. Однак я схильний вва-
жати, що це має бути незалежна організація, 
не пов’язана безпосередньо з органами держав-
ної влади». (Інформант категорії агенств ООН 
та міжнародних організацій)

Альтернативна пропозиція — це проведення 
опитування третьою незалежною стороною, але 
в такому випадку необхідна юридична норма 
щодо використання особистих даних з Єдиної 
інформаційної бази про ВПО. Юридична норма 
має визначати процедуру доступу до контак-
тних даних ВПО для певних організацій на кон-
кретні терміни та на конкретних умовах. Іншим 
способом вирішення цього питання є проведен-
ня опитування третьою стороною, але методом 

телефонного інтерв’ю за участі управлінь соці-
ального захисту. У цьому випадку особисті дані 
не передаються іншим організаціям. Однак 
проведення моніторингу таким чином також 
повинне мати юридичне обґрунтування.

Більшість експертів дійшли згоди щодо того, 
що моніторинг слід проводити раз на рік. По-
треба у такій періодичності пояснюється тим, 
що критерії, які досліджує цей моніторинг, 
є досить складними, і їх динаміку бажано від-
стежувати щорічно. Це забезпечить актуальну 
інформацію про процес інтеграції ВПО. Дехто 
вважає, що такий моніторинг має бути спів-
віднесений з бюджетним законодавством, щоб 
найсвіжіші дані про процес інтеграції ВПО 
були доступні як на початку складання бюдже-
ту, так і під час обговорення змін до бюджету. 
Таким чином, результати щорічного моніто-
рингу мають бути доступні вже у другому квар-
талі кожного року.

«Я би пов’язав це з бюджетним законодав-
ством, оскільки все, що пов’язано з вирішен-
ням проблем ВПО, потребує фінансування. 
І не лише з державного бюджету, а й з місце-
вого, і міжнародних організацій, точніше, до-
норських фондів, грантів тощо, з усіх джерел, 
не заборонених законом. І все це [витрати] 
можна обрахувати, зважаючи на потреби у фі-
нансуванні в процесі бюджетування». (Інфор-
мант категорії національних та регіональних 
державних установ)

Загалом, ключові стейкхолдери позитивно став-
ляться до запровадження моніторингу та під-
тверджують необхідність збирати більше даних 
про ВПО. Ці дані мають стосуватися не лише 
процесу інтеграції, а й висвітлювати основні по-
треби та проблеми ВПО. Це допомогло б не лише 
приймати своєчасні та ефективні рішення дер-
жавними органами, а й позитивно впливати 
на роботу міжнародних та неурядових організа-
цій, які працюють у цій сфері. 
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Результати обговорень у фокус-групах 
з ВПО та представниками вразливих 
приймаючих громад у Донецькій та 

Луганскій областях 

Визначення поняття інтеграції ВПО

Більшість учасників ФГД визначили інтеграцію 
як «стати рідним у громаді» («стати своїм»), 
почуття комфорту та загального задоволення 
умовами життя та соціальними зв’язками у гро-
маді. 

Виходячи з власного досвіду та своїх спостере-
жень, учасники вважають, що це відчуття забез-
печують певні чинники, а саме:

▶ Мати добру роботу (не гіршу, ніж у місце-
вих жителів) або відновити у новому міс-
ці власний бізнес такого ж рівня розвитку
та з такою ж кількістю клієнтів, як до
переселення.

▶ Мати квартиру чи будинок у власності
(власне житло, не орендоване) або реаль-
ний шанс придбати своє житло найближ-
чим часом.

▶ Отримувати соціальні послуги без дис-
кримінації та упереджень з боку держав-
них службовців, відсутність або змен-
шення потреби у виплатах чи допомозі
як ВПО.

▶ Мати право вимагати задоволення
своїх потреб та повідомляти про них
місцевій владі, яка має дослухатися
та врахувати їх при розробці та застосу-
ванні політик розвитку міста (включа-
ючи голосування на місцевих виборах
та інші форми взаємодії з місцевою
владою).

▶ Мати можливість впливати на розвиток
міста разом з місцевими жителями (тобто
колективними зусиллями).

▶ Одружуватися з місцевими жителями
та створювати власні / нові сім’ї у при-
ймаючій громаді (актуально для тих, хто
переїхав з НПУТ у молодшому віці).

▶ Народження дітей та облаштування
життя дітей у приймаючій громаді (як
уже зазначалося, діти забувають свою
домашню громаду і швидше, ніж дорослі,
вливаються у приймаючу громаду).

▶ Широка мережа соціальних контактів
(включаючи місцевих жителів, а не лише
інших ВПО).

▶ Відсутність бажання переселятися далі
(переїхати в інше місце або повернутися
до рідної громади).

Загалом вищий рівень інтеграції ВПО спосте-
рігається частіше у більших містах (Слов’янськ, 
Сєвєродонецьк), ніж у менших (Волноваха, Ста-
робільськ). Більші населені пункти надають біль-
ше можливостей для інтеграції, починаючи від 
житла і закінчуючи освітою, охороною здоров’я 
та культурним життям у населеному пункті. 
Учасники ФГД також зазначили, що має значення 
рідне місто ВПО: ВПО з великого міста (Донецьк, 
Луганськ) менш охоче інтегруються в громаду 
невеликого міста (як-от Волноваха), тоді як ВПО 
з малих населених пунктів почуваються там 
більш комфортно і більше готові інтегруватися.
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Проблеми та бар’єри ВПО за критеріями

Наявність постійного або тимчасового 
житла 

Більшість ВПО, які брали участь у ФГД, прожи-
вають в орендованому житлі. Основною пробле-
мою є неможливість поліпшити житлові умови 
(відремонтувати, модернізувати тощо) або че-
рез відсутність грошей, або через те, що влас-
ники нерухомості не дозволяють будь-що змі-
нювати. Оренда житла є доступною, якщо воно 
застаріле, але таке житло потребує ремонту 
або перебуває у дуже поганому стані, особливо 
в приватних будинках. Умови життя є кращими 
в дорожчому житлі. Таким чином, ВПО мусять 
вибирати між дешевшою орендною платою з по-
ганими умовами життя та більш комфортним 
житлом, але з вищою орендною платою.

ВПО, особливо ті, що мають дітей, наголошують 
на важливості базових житлових умов у помеш-
канні — вода, туалет, опалення, електрика чи газ 
для приготування їжі — і зазначають, що най-
дешевше житло, яке вони можуть собі дозволи-
ти, зазвичай не має таких умов. Це найчастіше 
стосується приватних будинків, які потребують 
значного ремонту та інвестицій, щоб зробити 
їх більш комфортними. Зазвичай це будинки 
дачного типу, що належать місцевим жителям, 
або старі будівлі, власники яких, літні люди, 
переїхали жити до дітей або померли, і оренда 
яких стала доступною для ВПО.

ВПО не бажають витрачати гроші на ремонт 
орендованого житла — вони воліють складати 
гроші на інші цілі або просто не мають додат-
кових коштів. Заощаджень недостатньо для 
придбання нової квартири чи будинку. Для 
більшості ВПО придбання постійного житла 
означає, що вони залишаються в населеному 
пункті і можуть вважатися інтегрованими. 
ВПО в невеликих містах (як-от Волноваха) не-
задоволені своєю поточною ситуацією з тим-
часовим житлом. І проте не бажають купувати 
постійне — це означало б, що вони залишать-
ся в малому населеному пункті на довший 
час, ніж хотіли б. Тому вони менш інтегровані 
у приймаючу громаду, оскільки їх житлове ста-
новище залишається нестабільним, і вони про-
довжують винаймати житло замість того, щоб 
купувати постійне.

«Ми не плануємо купувати, тому що не маємо 
коштів для цього ... ми у підвішеному стані. 
Ми живемо в орендованій квартирі. Думка, 
що це не наш кінцевий пункт призначення, 
не полишає мене ... Якщо не буде нормальної ро-
боти, нам доведеться виїхати кудись у більше 
місто. Поруч Маріуполь. Просто там більше 
можливостей, ніж у Волновасі». (ФГД №1, 
Волноваха)

Загалом ВПО не почуваються у повній безпе-
ці в орендованому житлі чи живучи у родичів, 
оскільки таке житло є тимчасовим і його можна 
втратити в будь-який момент. Ще одна велика 
перешкода — проблеми з купівлею нерухомо-
сті. Банки не хочуть давати позики на придбан-
ня нерухомості на території «лінії зіткнення» 
(у так званій «сірій зоні»), а ВПО не мають до-
статньо коштів на таку покупку без позик і не 
можуть собі дозволити кредит під великий 
процент. Вони не можуть продати свої кварти-
ри чи будинки на НПУТ, щоб назбирати грошей 
на придбання нової квартири у приймаючій 
громаді. Учасники ФГД з невеликих населених 
пунктів (Волноваха, Старобільськ) зазначають, 
що ВПО менше зацікавлені у придбанні тут 
власності й воліють альтернативи в більших мі-
стах (у Києві чи обласних центрах). Натомість 
у більших містах (Краматорськ, Сєвєродонецьк) 
ВПО частіше розглядають питання придбання 
постійного житла.

Учасники запропонували кілька варіантів під-
тримки ВПО у придбанні житла — наприклад, 
співфінансування (50/50 або інша пропорція) 
купівлі житла, муніципальне житло для довго-
строкової та дешевої оренди, часткова або повна 
компенсація вартості їхньої квартири чи орен-
ди. ВПО у великих містах (Слов’янськ, Сєвєродо-
нецьк) дещо краще поінформовані про існуючі 
програми підтримки та співфінансування при-
дбання житла.

ВПО у менших населених пунктах вважають 
придбання житла самотужки, без будь-якої 
допомоги з боку місцевої влади, нереальним. 
Тому вони значною мірою покладаються на зов-
нішню допомогу; без неї, як вони зазначали, 
їм доведеться переїхати — до більшого міста, 
де є більше можливостей знайти добру роботу 
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та покращити умови життя. Дехто з ВПО думає 
про переїзд з Донецької / Луганської областей 
в іншу область України.

«Якби [позики] таким сім’ям надавались 
принаймні на 15–10 років, навіть з невеликою 
процентною ставкою, багато ВПО десь би зу-
пинялися, не бігали би по всій Україні». (ФГД 
№ 2, Волноваха)

Крім того, декілька учасників зазначили, що поз-
бавлення статусу ВПО після придбання житла 
є несправедливим, оскільки в’їхати у нове по-
мешкання зазвичай можна аж приблизно через 
рік (помешкання в багатоквартирних будинках 
в Україні часто купується без облаштування, 
тобто там ще немає умов для життя). Згідно 
з чинним законодавством, статус ВПО залиша-
ється і після придбання житла, але адресна до-
помога на оплату житлових витрат у такому 
випадку не виплачується. Також було запропо-
новано, щоб Уряд України виплачував компен-
сацію за житло, яке залишилось на НПУТ.

Наявність у працездатної особи 
регулярного доходу та постійної роботи

Більшість ВПО вказали на погіршення свого ма-
теріального становища після переселення через 
нижчу зарплату на новому місці та відсутність 
достатньо оплачуваної роботи в приймаючій 
громаді.

«Я був ріелтором у Донецьку. Тут з роботою 
гірше. Я навіть був на обліку в центрі зайня-
тості. Ну й ... Робота або дуже важка, або 
мало платять. Зараз я торгую на OLX [OLX — 
це онлайн-майданчик для купівлі-продажу 
послуг та товарів, як-от електроніка, одяг, 
меблі, товари для дому, переважно приватни-
ми особами та для приватних осіб)» (ФГД №4, 
Слов’янськ)

Необхідність платити за оренду та комуналь-
ні послуги, купувати необхідні для життя речі 
(це додаткові витрати, вдома у рідній громаді 
ці речі вже були придбані) зменшують загаль-
ний дохід ВПО.

Знайти добру роботу є проблематичним для 
більшості ВПО, особливо в невеликих населених 
пунктах (Волноваха, Старобільськ), де це дуже 
залежить від особистих зв’язків. Деякі ВПО за-
значили, що вони мусять працювати на кількох 
роботах (а деяким доводиться їздити на сезонні 

роботи за кордон), щоб забезпечити щомісячні 
видатки та гідний рівень життя своїх сімей.

Сплата податків у приймаючій громаді працю-
ючими (або самозайнятими) ВПО згадувалася 
як один із чинників інтеграції в місцеву громаду.

«Я відчула себе повноцінним членом грома-
ди, коли почала платити податки ... у мене 
в голові постійно була думка, що я роблю свій 
внесок у громаду, плачу трохи грошей зі сво-
єї зарплати, тому хочу, щоб ця територія 
розвивалася, аби були тротуари, парки ... тоді 
я вже відчула свою інтеграцію ... Я щомісяця 
вкладаю сюди якусь суму грошей, а це озна-
чає, що я маю право щось вимагати, тобто 
[у мене] є і те, і інше — і права, і обов’язки» 
(ФГД № 5, Сєвєродонецьк)

Проблеми з виплатами та соціальною допомо-
гою виникали протягом перших років після пе-
реміщення. Після того, як все було більш-менш 
врегульовано, згадувалися лише декілька про-
блемних ситуацій (як-от скасування соціальної 
допомоги без повідомлення).

Інша серйозна проблема пов’язана з тим, що офі-
ційне працевлаштування дозволяє ВПО отриму-
вати виплати («адресна допомога»); але зовнішні 
обставини можуть спричинити втрату роботи 
на шість і більше місяців, а втрата виплат через 
безробіття більше півроку сильно підриває сі-
мейний бюджет ВПО. ВПО сподіваються, що Уряд 
перегляне норму скасування виплат ВПО у разі 
безробіття більше шести місяців. 

Очікування ВПО щодо покращення свого фінан-
сового становища найчастіше пов’язані з рин-
ком праці, вони сподіваються знайти більш 
високооплачувану роботу, створити власний 
малий бізнес (для якого буде зменшене оподат-
кування в перші 1–2 роки господарської діяльно-
сті), пройти курси з перекваліфікації та працев-
лаштуватись за новим фахом.

Відсутність бар’єрів для здобуття освіти 

За словами ВПО, у сфері освіти майже немає пе-
решкод чи проблем, які би мали ВПО на відміну 
від приймаючих громад. А ті проблеми, що їх 
назвали учасники ФГД, були спільними для 
ВПО та місцевих жителів.

Зокрема, ВПО у невеликих населених пунктах 
(Волноваха, Старобільськ) відзначали низьку 
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якість освіти в місцевих школах. Розповіда-
ли, що їм довелося платити за репетиторство 
з кількох предметів, щоб їхні діти могли склас-
ти тести ЗНО з високими балами та вступити 
до закладів вищої освіти у великих містах.

«Нам довелося найняти репетиторів. Тут, 
по-перше, навчання було російською мовою, 
а ми з української школи, а по-друге, моя 
дитина навчалася у фізико-математичній 
школі у нашому місті, а коли ми сюди при-
їхали, навіть не було окремих предметів 
з алгебри та геометрії , у старшій школі 
був один предмет «математика», тож нам 
довелося наймати репетиторів. Якість осві-
ти — зовсім не така, що ми хотіли, оскільки 
дитина хотіла вступити [до закладу вищої 
освіти] не в Старобільську». (ФГД №8, Ста-
робільськ)

Учасники також відзначили кілька позитивних 
моментів для ВПО в сфері освіти: безкоштовне 
харчування в школах, необов’язковість давати 
гроші у «класний фонд», стипендії в ЗВО.

Відсутність бар’єрів для отримання 
медичних послуг

Загалом ставлення до системи охорони здоров’я 
позитивне, без специфічних для ВПО проблем, 
які би відрізнялися від проблем місцевих жите-
лів. Єдина пропозиція — покращити інформу-
вання ВПО про їхні права на послуги охорони 
здоров’я.

До початку реформи охорони здоров’я у 2017 році 
були проблеми в отриманні медичних послуг, 
коли місце реєстрації відігравало більшу роль. 
Крім того, консультації лікарів вузького профі-
лю також можуть бути прив’язані до конкретно-
го району проживання ВПО.

 «Коли я переїхала, я була вагітна. Щоб потра-
пити до гінеколога, я побувала у п’яти із ше-
сти кабінетів, розпитувала. В результаті 
мене скерували до фахівця, що приймає паці-
єнтів саме з того району, звідки я приїхала». 
(ФГД №1, Волноваха)

ВПО у невеликих населених пунктах зазначили, 
що важко вибрати доброго сімейного лікаря або 
отримати консультацію вузьких спеціалістів 
через непотизм серед пацієнтів та лікарів. ВПО 
не мали зв’язків, щоб потрапити до хороших лі-
карів, тож їм довелося платити хабарі.

Згадували також, що у деяких випадках лікарня 
нехтувала зменшенням офіційної плати за ме-
дичні послуги для ВПО.

Наявність пенсійного забезпечення 
особи в новому місці проживання 
(перебування)

Що стосується пенсійного забезпечення, про-
понується не прив’язувати пенсію до точної 
адреси. Деякі учасники ФГД у Старобільську 
зазначали проблеми з отриманням пенсії чи ін-
ших виплат у місцевому відділенні Ощадбанку 
(Ощадбанк — єдиний банк, який надає соціаль-
ні виплати для ВПО) — наприклад, довгі черги, 
оскільки працівники банків інакше ставляться 
до ВПО, ніж до місцевих жителів. Існує упере-
дження, що ВПО змушені чекати довше, ніж по-
трібно. У Старобільську учасники також вказу-
вали, що банківські працівники змушують ВПО 
купувати «страховку» за кілька сотень гривень, 
не пояснюючи, чи є вона обов’язковою, чи ні (на-
справді це не обов’язково).

Доступність соціального забезпечення 
та адміністративних послуг у новому 
місці проживання

Більшість учасників ФГД зазначали, що багато 
процедур вже спрощено порівняно з ситуацією 
кілька років тому (наприклад, процедура пере-
вірки статусу ВПО). Найважче було пройти про-
цедуру первинної перевірки для переоформлен-
ня національного паспорта — особу ВПО мали 
підтвердити особисто п’ятеро людей, і це ство-
рювало приводи для хабарів. Подібні проблеми 
були й при отриманні закордонного паспорта 
(ВПО мали надати десятки документів на під-
твердження своєї особи). Щобільше, коли по-
дається великий пакет документів, держслуж-
бовці можуть щось загубити, тож прийняття 
рішення затягувалося. Крім того, зросла загаль-
на кількість запитів, коли ВПО, переселившись, 
почали звертатися за послугами, тому стали ви-
никати довгі черги; з часом та започаткуванням 
електронних послуг у деяких департаментах 
ситуація покращилась. Загалом деякі учасники 
вважають, що паперова тяганина та необхід-
ність надавати завелику кількість документів 
не є унікальними саме для ВПО, така сама про-
блема є і у місцевих жителів.

Основне очікування — подальше спрощення 
перевірки статусу ВПО та прийняття законодав-
ства, яке скоротить надмірну кількість докумен-
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тів, що їх вимагають нині для переоформлення 
паспорта, або проходження без тяганини будь-
якої іншої процедури, пов’язаної зі статусом 
ВПО. Пропонувалося використовувати спроще-
ні реєстри для прописки, висловлювалася дум-
ка, що для отримання соціальних виплат для 
неповнолітніх не повинні вимагати реєстрації 
за місцем проживання (прив’язаної до адреси). 
Як можливі шляхи вирішення цих проблем були 
запропоновані електронні послуги, суворий кон-
троль за роботою держслужбовців та опрацюван-
ням документів (тобто встановлення термінів 
для пришвидшення обробки документів).

Належність до постійних соціальних 
груп приймаючої територіальної 
громади та досвід дискримінації

У ВПО у більших населених пунктах (Слов’янськ, 
Сєвєродонецьк) почуття емоційної та психо-
логічної належності до приймаючої громади 
є значно сильнішим, ніж у ВПО у невеликих 
населених пунктах (Волноваха, Старобільськ). 
Деякі ВПО розповіли про свою політичну актив-
ність та участь у житті приймаючої громади, 
тимчасом як інші лишаються дистанційовани-
ми. Таких дещо більше серед жінок, натомість 
чоловіки повідомляють про більшу активність 
у громадському житті та на виборах.

«Нині я досить активний у місті. Я відві-
дую сесії міськради, співпрацюю з різними 

14 Електронна реєстрація тимчасової зміни місця голосування в Державному реєстрі виборців для тих, хто проживає 
або тимчасово перебуває не у місці реєстрації, стала доступною у 2020 році. На початку 2019 року, напередодні 
президентських виборів, для ВПО була проведена широка інформаційна кампанія через центри надання 
адміністративних послуг про такі зміни (наприклад, на сайті ЦВК опубліковано посилання на відео в YouTube 
від 11 березня 2019 року (https://youtu.be/p_r0P_QciH0) із закликом подавати заявки про зміну місця голосування 
у приймаючій громаді).

політичними силами ... Загалом, я нала-
штований повністю інтегруватися. Я вже 
вважаю себе жителем Слов’янська». (ФГД №4, 
Слов’янськ)

Деякі ВПО вже скористались можливістю заре-
єструватися онлайн та проголосувати на місце-
вих виборах. Їх мотивувало бажання впливати 
на місцеву політику та більше контролювати 
дії місцевої влади і витрати місцевого бюджету. 
Однак багато ВПО — учасників ФГД не голосува-
ли; деякі не знали про електронну реєстрацію14 
та не цікавляться виборами. Вони пояснили, 
що мають щоденні важливі життєві проблеми 
і не мають часу чи бажання читати програми 
кандидатів. Щодо дискримінації переважна 
більшість зазначила, що у перші 2–3 роки після 
переселення існували дискримінація та упере-
дження щодо ВПО, але зараз це дуже рідко тра-
пляється.

Учасники вважають, що почуття приналежнос-
ті з часом зміцніє, оскільки соціальні контакти 
ВПО у приймаючій громаді дедалі більше роз-
ширюються. Також цьому могло би посприяти 
возз’єднання у приймаючій громаді зі своїми 
сім’ями (батьками, подружжям або дітьми), які 
наразі проживають на НПУТ. Однак ті, хто про 
це згадував, дещо скептично ставляться до цієї 
можливості, оскільки їхні родичі не переїдуть 
до них, поки в приймаючій громаді для них 
не будуть забезпечені належні умови життя.

Основні дискусійні питання щодо методології збору даних 
для вимірювання інтеграції ВПО

Більшість учасників ФГД позитивно ставляться 
до опитування та збору даних для вимірювання 
інтеграції ВПО. Вони сприймають таке опиту-

вання як можливість повідомити про потреби 
та проблеми місцевим чи національним органам 
влади або іншим зацікавленим сторонам. Отже, 

14
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учасники сприймають державні установи, бла-
годійні та міжнародні організації як такі заці-
кавлені сторони, яким найбільш довіряють та які 
можуть поліпшити життя ВПО на основі зібраних 
даних. Висловлювались деякі сумніви щодо уча-
сті міжнародних організацій в опитуванні. Зо-
крема, оскільки міжнародні організації надають 
гуманітарну допомогу, як-от продукти харчуван-
ня, одяг, разова фінансова підтримка тощо, деякі 
ВПО не сприймають їх як такі, що можуть впли-
вати на вирішення глобальних проблем щодо 
житла, працевлаштування чи розширення соці-
альних контактів. Тому вони не певні, що міжна-
родні організації можуть змінити ситуацію ВПО 
після опитування без співпраці з національним 
урядом.

Місцеві управління соціального захисту на-
селення у ролі організацій, що збирають дані, 
не викликають довіри. Багато хто з учасників 
сумніваються, що вони можуть провести опиту-
вання без якихось прихованих мотивів та на ви-
сокому професійному рівні. Крім того, майбутні 
респонденти прийдуть у управління соцзахи-
сту з якоюсь певною метою, і, отже, не будуть 
готові залишитися там на 20–30 хвилин довше 
для участі в очному опитуванні. На цьому осо-
бливо наголошували ВПО з дітьми, які беруть 

їх з собою, відвідуючи місцеві управління соці-
ального захисту.

Незалежним компаніям, що займаються опиту-
ванням, довіряють, адже вони мають необхідний 
досвід і можливості для проведення опитувань, 
з одного боку, а з іншого боку — не є заангажова-
ними та упередженими щодо ситуації з ВПО (на 
відміну від органів влади та інших осіб, що фор-
мують політичні рішення).

До онлайн-опитування та телефонного опи-
тування ставлення позитивне, коли анкети 
онлайн надсилаються електронною поштою або 
публікуються на офіційних сайтах державних 
органів. Деякі учасники зазначили, що анкети 
онлайн не підходять для переселенців похило-
го віку, тож варто комбінувати методи дистан-
ційного збору даних (під час карантину). Очні 
інтерв’ю також є прийнятними після поліп-
шення ситуації з пандемією. Багато учасників 
наголошували, що інтерв’юери повинні проде-
монструвати, що їм можна довіряти і що вони 
представляють надійну організацію, щоб уник-
нути підозр. Фінансові стимули для проходжен-
ня опитування вітаються, але більшість учас-
ників ВПО готові без жодних стимулів пройти 
опитування тривалістю не довше 30 хв.
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Висновки

Результатом дослідження є низка висновків, 
важливих для розроблення та організації 
моніторингу інтеграції ВПО. По-перше, 
консультативні зустрічі дали можливість 
обговорити, переглянути та операціона-
лізувати критерії інтеграції ВПО. По-друге, 
були обговорені низка питань щодо організації 
та методів опитування, які лягли в основу 
відповідних рекомендацій.

Загалом, ключові зацікавлені сторони, ВПО 
та уразливі приймаючі громади позитивно 
оцінили критерії, розроблені Мінреінтегра-
ції. За результатами консультативних зустрі-
чей пропонується переформулювати лише два 
критерії: «Наявність регулярного доходу пра-
цездатної особи» та «Возз’єднання членів сім’ї 
на новому місці проживання (перебування)».

Основною причиною необхідності переформу-
лювати критерій «Наявність регулярного до-
ходу працездатної особи» є те, що індикатор 
охоплює лише працездатних осіб. А тим часом 
більшість ВПО проживають у домогосподар-
ствах з кількома членами, і слід вимірювати до-
ходи та витрати всіх членів домогосподарства, 
щоб зрозуміти фінансовий стан домогосподар-
ства.

Щодо критерію «Возз’єднання членів сім’ї на но-
вому місці проживання (перебування)», ключові 
інформанти зазначили, що оцінка інструмен-
тів та правових можливостей для возз’єднання 
та надання підтримки (включаючи фінансову) 
є надзвичайно важливою для моніторингу ін-
теграції ВПО. Тому інформанти рекомендува-
ли оцінити бар’єри для возз’єднання, а також 
фінансові та часові ресурси, які вкладаються 
в підтримку родичів на НПУТ.

ВПО відносно відверто повідомляють інформа-
цію з усіх питань, крім доходу. ВПО менш щирі, 
ніж інші громадяни, через соціальні виплати, 
які вони отримують як ВПО. Вони побоюються, 
що втратять ці виплати, якщо розкажуть про 
додатковий дохід. Тому для вимірювання цьо-
го критерію рекомендується використовувати 
суб’єктивний індикатор фінансового стану до-
могосподарства, а не виключно об’єктивний 
індикатор щодо індивідуальних доходів працез-
датних осіб.

Ключових інформантів та ВПО дещо непокоїть 
момент проведення опитування та збір даних 
під час реєстрації ВПО та оновлення цієї інфор-
мації управліннями соціального захисту насе-
лення на місцевому рівні. ВПО також 
побоюються, щоб через розкриття повної 
інформації (наприклад, про умови життя чи 
фінансове становище) не втратити соціальні 
виплати та інші пільги від держави. Деякі ВПО 
налаштовані дуже скептично, оскільки стика-
лися з дискримінацією та негативним ставлен-
ням з боку місцевих управлінь соціального за-
хисту населення. 

Крім того, консультації із зацікавленими сторо-
нами підтвердили, що процедура проведення 
моніторингу інтеграції ВПО управліннями со-
ціального захисту прописана не чітко. Інфор-
манти порушували питання щодо наявності 
ресурсів (як людських, так і фінансових) та рів-
ня професіоналізму працівників управлінь. 
Для того щоб зробити репрезентативну вибірку 
(якщо опитуються не всі ВПО), правильно ор-
ганізувати процедуру опитування, включаючи 
контроль якості та захист даних, необхідне три-
вале навчання.
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Більшість ВПО підтримують ідею опитування 
та готові взяти участь, якщо опитування про-
водить Державна служба статистики України 
або незалежна організація (приватна чи не-
урядова). Методи опитування (онлайн, теле-
фоном або особисто) можуть бути предметом 
обговорення. ВПО підтримують будь-які мето-
ди, але особисті інтерв’ю пропонується прово-

дити після покращення епідемічної ситуації. 
Онлайн-опитування слід комбінувати з інши-
ми методами, оскільки не всі ВПО мають до-
ступ до інтернету.

Рекомендації щодо проведення державного мо-
ніторингу інтеграції ВПО викладені в наступно-
му розділі цього звіту.
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Рекомендації щодо проєкту 
документу «Критерії оцінки інтеграції 

ВПО в приймаючі територіальні 
громади»

Рекомендації щодо критеріїв оцінки 
інтеграції ВПО

▶ Переформулювати критерій «Наявність
регулярного доходу працездатної особи»
на «Наявність регулярного доходу чле-
нів домогосподарства, які покривають
основні потреби членів домогосподар-
ства». Пенсіонерів за віком не слід ви-
ключати з вимірювання доходу, оскільки
вони є однією з найбільш вразливих груп
ВПО. Вимірюючи доходи та витрати ВПО,
слід враховувати всіх членів домогоспо-
дарства. Крім того, якщо ВПО та не-ВПО
мають однаковий рівень доходу, але при
цьому ВПО, на відміну від не-ВПО, повин-
ні платити за оренду, це слід враховувати
при аналізі даних.

▶ Переформулювати критерій «Возз’єд-
нання членів сім’ї на новому місці про-
живання (перебування)» на «Бар’єри для
возз’єднання з родичами, що проживають
на НПУТ та їхні потреби в підтримці».
Якщо існують об’єктивні чи суб’єктивні
бар’єри для возз’єднання сім’ї, важливо
знати, чи витрачають ВПО фінансові
та часові ресурси на підтримку роди-
чів на НПУТ та які основні перешкоди
для возз’єднання. Ключові інформанти

припускають, що для підтримки роди-
чів на НПУТ потрібно більше ресурсів, 
ніж родичів на ПУТ, а також існує більше 
бар’єрів для надання такої підтримки.

Рекомендації щодо збору, обробки 
та аналізу даних для вимірювання 
згаданих критеріїв

У проєкті документу «Критерії оцінки інтегра-
ції ВПО в приймаючі територіальні громади» 
Мінреінтеграції передбачено збір даних шля-
хом опитування, яке проводять управління со-
ціального захисту населення на місцевому рів-
ні. Інформанти не рекомендують такий підхід 
з кількох причин: ймовірна недовіра з боку ВПО, 
відсутність компетенції та досвіду у співробіт-
ників управлінь соціального захисту на місцево-
му рівні та відсутність ресурсів для проведення 
такого опитування. 

 ▶ У разі збору даних шляхом опитування,
рекомендовано два варіанти проведення
опитування: 1) укласти контракт із неза-
лежною дослідницькою агенцією; 2) дода-
ти модуль щодо ВПО до Обстеження умов
життя домогосподарств Державної служ-
би статистики України. Перший варіант
передбачає опитування ВПО за допомо-
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гою комп’ютерних телефонних інтерв’ю 
(CATI)15. У другому варіанті опитування 
проводяться за допомогою особистих 
інтерв’ю, оскільки цей метод використо-
вується для збору даних Державною 
службою статистики України. При роботі 
виконавців опитування з персональними 
даними має бути забезпечено механізм 
захисту даних.

▶ Тестування опитувальника показало,
що ВПО дуже неохоче відповідають
на численні запитання про доходи (для
порівняння доходів та витрат ВПО з до-
ходами та витратами усього населення
запитання були взяті з Обстеження умов
життя домогосподарств Державної служ-
би статистики України). Тому рекомен-
дується питати про суб’єктивну оцінку
фінансового стану власного домогоспо-
дарства, якщо опитування проводить
незалежна дослідницька агенція. Якщо
модуль ВПО буде включений до Обсте-
ження умов життя домогосподарств
Державної служби статистики України,
це дозволить поставити понад 50 питань
про доходи та витрати домогосподарств
та порівняти ситуацію ВПО із ситуацією
населення загалом.

▶ Вибірка ВПО має представляти зареєстро-
ваних ВПО за областями, розміром насе-
леного пункту, статтю та віком. Слід вра-
хувати факт того, що певна кількість осіб
зареєструвалися як ВПО, щоб отримувати
пенсії та соціальні виплати, і зробити
відповідні коригування. Бажаний обсяг
вибірки для дезагрегації даних на облас-
ному рівні становить 10 000 респондентів
(цей обсяг передбачає теоретичну по-
хибку вибірки 1% на рівні країни та 4,9%
на рівні області). Якщо дезагрегація

15 Можливі й особисті інтерв’ю, але рекомендується CATI, оскільки: 1) це безпечний метод в умовах епідемічної 
ситуації з COVID-19; 2) це забезпечує вищий рівень анонімності та комфорту, адже не всі респонденти готові пустити 
інтерв’юера до себе додому (це може сприйматися як перевірка ВПО); 3) це економічно ефективніше, оскільки особисті 
інтерв’ю забирають більше часу і фінансових ресурсів.

на рівні області не потрібна, мінімальний 
рекомендований обсяг вибірки становить 
2000 респондентів (цей обсяг передбачає 
теоретичну похибку вибірки 1,9% на рівні 
країни та можливість дезагрегації за ти-
пом населеного пункту, статтю, віком, 
сім’ями з дітьми 0–17, що рекомендується 
для аналізу. Цей обсяг також забезпечує 
мінімально необхідну кількість користу-
вачів адміністративних послуг, послуг 
охорони здоров’я, освіти, отримувачів 
пенсій та соціальних виплат).

▶ Крім офіційних адміністративних да-
них, є два можливих джерела даних
еталонних індикаторів: 1) дані опиту-
вань, проведених Державною службою
статистики України, 2) інші опитування
населення. Щодо дизайну вибірки, для
порівняльного аналізу ВПО та населення
загалом можна застосувати два підходи:
1) розробити дизайн вибірки для населен-
ня загалом відповідно до характеристик 
групи ВПО (стать, вік та географічний 
розподіл); 2) розробити дизайн вибірки, 
репрезентативної для населення України 
віком від 15 років. Методологія збору да-
них про ВПО має відповідати методології 
опитувань Державної служби статисти-
ки та інших обстежень населення щодо 
методів збору даних, сезону та часу збору 
даних, опитувальника та статистичних 
ваг.

▶ Моніторинг слід проводити шляхом:
1) відстеження у часі індикаторів кожного
критерію; 2) порівняння індикаторів ВПО 
з еталонними індикаторами населення 
загалом.

Таблиця пропонованих індикаторів наведена 
нижче (див. Таблицю 1).
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16 Див.: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/168/mp_ouzh_dg.pdf
17 Див. ст. 47: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text
18 За результатами опитування рекомендується розглянути можливість додати модуль щодо ВПО до Обстеження 

умов життя домогосподарств Державної служби статистики України. Якщо цю рекомендацію буде прийнято, 
середньомісячні доходи та витрати можуть бути використані як індикатори.

19 Див. Результати національних моніторингових опитувань 1994–2018 рр., с.489. https://i-soc.com.ua/assets/files/
monitoring/dodatki2018.pdf

20 Див.: http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2019/1_02_01_01_2019.htm

Критерії інтеграції 
ВПО, розроблені 
Мінреінтеграції

Пропоновані 
зміни 

Пропоновані індикатори для 
кожного критерію 

Джерела 
еталонних 
індикаторів

1. Наявність постійно-
го або тимчасового 
житла

Основний індикатор
 ▶ Частка ВПО, які мають постійне житло 
(приватна власність сім’ї — інші типи 
житла вважаються тимчасовими) 

Обстеження умов жит-
тя домогосподарств 
Державної служби 
статистики України15

Основний індикатор
▶ Частка ВПО, які не вважають свою 

ситуацію з житлом стабільною на най-
ближчі 12 місяців

Додатковий індикатор
▶ Наявність базових житлових умов 

(опалення, каналізація, ванна чи душ, 
водопостачання)

Обстеження умов жит-
тя домогосподарств 
Державної служби 
статистики України

Додатковий індикатор
▶ Житлова площа на одного члена домо-

господарства ВПО

Згідно з Житловим 
кодексом України, 
житлова площі має 
бути не менше 13,65 м2 
на одного члена домо-
господарства16

2. Наявність у працез-
датної особи регу-
лярного доходу

2. Наявність регуляр-
ного доходу у членів 
домогосподарства, 
який покриває ос-
новні потреби членів 
домогосподарства

▶ Частка ВПО, яким бракує коштів 
на харчування або яким вистачає лише 
на харчування17

Національні моніто-
рингові опитування, 
проведені Інститутом 
соціології НАН України18

3. Зайнятість працез-
датної особи на по-
стійній основі

Основні індикатори
▶ Частка зайнятих ВПО серед ВПО у віці 

15–70 років
▶ Частка безробітних ВПО серед ВПО 

у віці 15–70 років
ВПО визначатимуть бар’єри для працев-
лаштування, відповідаючи на відкриті 
питання

Обстеження робо-
чої сили Державної 
служби статистики 
України19

Таблиця 1. Операціоналізація критері�в інтеграції ВПО, розроблених Мінреінтеграції

16 17 19 20
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Критерії інтеграції 
ВПО, розроблені 
Мінреінтеграції

Пропоновані 
зміни 

Пропоновані індикатори для 
кожного критерію 

Джерела 
еталонних 
індикаторів

Додатковий індикатор
▶ Середня тривалість пошуку роботи 

безробітними ВПО у віці 15–70 років

Обстеження робочої 
сили Державної служ-
би статистики України

Додатковий індикатор
▶ Частка безробітних ВПО, зареєстро-

ваних у центрах зайнятості, віком 
15–60 років

Адміністративні дані 
Державного центру 
зайнятості

Додатковий індикатор
▶ Середньомісячна заробітна плата пра-

цюючих ВПО за останні три місяці
▶ Частка ВПО, які можуть втратити зарп-

лату наступного місяця або не можуть 
її спрогнозувати

Обстеження умов жит-
тя домогосподарств 
Державної служби 
статистики України

4. Відсутність пе-
решкод у доступі 
до освіти

Основні індикатори
▶ Частка домогосподарств ВПО, які 

стикалися з перешкодами через статус 
ВПО, серед тих, хто потребував по-
чаткової освіти в державних закладах 
за останні 12 місяців

▶ Частка домогосподарств ВПО, які 
стикалися з перешкодами через статус 
ВПО, серед тих, хто потребував се-
редньої освіти в державних закладах 
за останні 12 місяців 

▶ Частка домогосподарств ВПО, які 
стикалися з перешкодами через статус 
ВПО, серед тих, хто потребував вищої 
освіти в державних закладах за остан-
ні 12 місяців 

ВПО визначатимуть перешкоди, відпові-
даючи на відкриті питання

5. Відсутність пе-
решкод у доступі 
до адміністративних
послуг

Основні індикатори
▶ Частка домогосподарств ВПО, які 

стикалися з перешкодами через статус 
ВПО, серед тих, хто звертався до нада-
вачів адміністративних послуг за ос-
танні 12 місяців. 

ВПО визначатимуть бар’єри і надавачів 
послуг, відповідаючи на відкриті питання
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Критерії інтеграції 
ВПО, розроблені 
Мінреінтеграції

Пропоновані 
зміни 

Пропоновані індикатори для 
кожного критерію 

Джерела 
еталонних 
індикаторів

6. Відсутність пе-
решкод у доступі 
до медичних послуг

Основні індикатори
 ▶ Частка домогосподарств ВПО, які 
стикалися з бар’єрами через статус 
ВПО, серед тих, хто потребував послуг 
первинної медичної допомоги за ос-
танні 12 місяців

 ▶ Частка домогосподарств ВПО, які 
стикалися з бар’єрами через статус 
ВПО, серед тих, хто потребував послуг 
вторинної або третинної медичної 
допомоги за останні 12 місяців

ВПО визначатимуть бар’єри, відповідаю-
чи на відкриті питання

Додатковий індикатор
 ▶ Частка ВПО, які підписали декларацію 
із сімейним лікарем

Національна служба 
здоров’я України, дані 
про частку населення, 
яке підписало де-
кларацію з сімейним 
лікарем

7. Наявність пенсій-
ного забезпечення 
особи в новому 
місці проживання 
(перебування)

Основні індикатори
 ▶ Частка ВПО, які стикалися з перешко-
дами через статус ВПО, при поданні 
документів на отримання пенсії, серед 
тих, хто подавав заяву, за останні 
12 місяців

 ▶ Частка ВПО, які стикалися з перешко-
дами через статус ВПО в отриманні 
пенсії, серед тих, які досягли пенсійно-
го віку, за останні 12 місяців.

ВПО визначатимуть перешкоди, відпові-
даючи на відкриті питання

8. Наявність соціаль-
ного забезпечення 
особи в новому 
місці проживання 
(перебування)

Основні індикатори
 ▶ Частка домогосподарств ВПО, які 
стикалися з перешкодами через статус 
ВПО при поданні документів на отри-
мання соціальної допомоги, серед тих, 
хто подав заяву, за останні 12 місяців

 ▶ Частка домогосподарств ВПО, які 
стикалися з перешкодами через статус 
ВПО в отриманні соціальної допомоги, 
серед тих, хто має на це право, за ос-
танні 12 місяців.

ВПО визначатимуть перешкоди, відпові-
даючи на відкриті питання
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Критерії інтеграції 
ВПО, розроблені 
Мінреінтеграції

Пропоновані 
зміни 

Пропоновані індикатори для 
кожного критерію 

Джерела 
еталонних 
індикаторів

9. Належність до по-
стійних соціальних 
груп приймаючої 
територіальної гро-
мади (в т.ч. релігій-
них, національних 
меншин)

Основні індикатори
 ▶ Частка ВПО, які почуваються більш 
дистанційованими від теперішньої 
громади порівняно з їхньою громадою 
до переселення 

 ▶ Частка ВПО, яке відчуває негативне 
ставлення через свою приналежність 
до ВПО

ВПО вказуватимуть причини відчуття 
відчуження, відповідаючи на відкриті 
питання

10. Возз'єднання членів 
сім’ї на новому місці 
проживання (пере-
бування).

Бар’єри для возз’єд-
нання з членами 
сім’ї, що проживають 
на НПУТ, та їхні по-
треби в підтримці

Основні індикатори
 ▶ Частка домогосподарств ВПО, які вка-
зували об’єктивні бар’єри для бажано-
го возз’єднання сім’ї на ПУТ

 ▶ Частка домогосподарств ВПО, які 
мають фінансово підтримувати членів 
сім’ї на НПУТ та / або їздити на НПУТ, 
щоб підтримати членів своєї сім’ї

ВПО визначатимуть бар’єри для воз-
з’єднання сім’ї та потреби у підтримці, 
відповідаючи на відкриті питання
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Додаток 1: ВПО в Україні: загальна ситуація

Таблиця 2: Розподіл ВПО, зареєстрованих у Єдиній інфор-
маційній базі даних ВПО, яку веде Мінсоцполітики

№ Oбласть Серпень 
2017

Жовтень 
2020

1 Вінницька область 1,00% 0,80%

2 Волинська область 0,30% 0,20%

3 Дніпропетровська 
область (м. Дніпро)

4,80% 4,90%

4 Донецька область 32,50% 35,10%

5 Житомирська об-
ласть 

0,80% 0,50%

6 Закарпатська об-
ласть 

0,20% 0,20%

7 Запорізька область 3,40% 3,90%

8 Івано-Франківська 
область 

0,30% 0,30%

9 Київ 10,90% 11,10%

10 Київська область 4,00% 4,50%

11 Кіровоградська 
область (м. Кропив-
ницький) 

0,50% 0,40%

12 Луганська область 18,00% 19,30%

13 Львівська область 0,80% 0,80%

14 Миколаївська об-
ласть

0,50% 0,60%

15 Одеська область 2,90% 2,60%

16 Полтавська область 1,80% 1,60%

17 Рівненська область 0,20% 0,20%

18 Сумська область 0,90% 0,80%

19 Тернопільська об-
ласть 

0,20% 0,10%

20 Харківська область 12,60% 9,30%

21 Херсонська область 1,10% 1,00%

22 Хмельницька область 0,40% 0,50%

23 Черкаська область 0,80% 0,70%

24 Чернівецька область 0,20% 0,20%

25 Чернігівська область 0,60% 0,50%

За даними Мінсоцполітики, станом на 27 жовт-
ня 2020 року в Україні зареєстровано 1 458 225 вну-
трішньо переміщених осіб. Найбільша кількість 
ВПО була зареєстрована у 2016 році — близько 
1 мільйона 650 тисяч. Кількість ВПО почала 
зменшуватися внаслідок зміни процедури реє-
страції, повернення на НПУТ, придбання жит-
лової нерухомості тощо.

Розподіл ВПО за областями залишався віднос-
но стабільним протягом останніх трьох років, 
за винятком Дніпропетровської та Харківської 
областей, де кількість реєстрацій ВПО зменши-
лася, а місто Київ стало містом найбільшої кон-
центрації ВПО (див. Таблицю 2).

Через відсутність механізму реалізації свого 
права на пенсію та соціальні виплати, жите-
лі НПУТ змушені «імітувати» ВПО, перети-
нати лінію розмежування, щоб підтвердити 
реєстрацію ВПО та отримувати пенсію21. У ре-
зультаті, кількість ВПО в областях, сусідніх 
з НПУТ, є завищеною. Управління ООН з коор-
динації гуманітарних питань (OCHA) дає аль-
тернативну оцінку кількості ВПО. За його да-
ними, кількість «постійних» зареєстрованих 
ВПО у 2021 році становить, як припускається, 
734 438 осіб.

21 Доступ до пенсій для постраждалих від конфлікту 
та ВПО в Україні: факти та рішення / NRC — URL: 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/10_2020_
nrc_advocacy_paper_on_pensions_eng.pdf

21
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Додаток 2: Перелік інтерв’ю з ключовими 
інформантами

# Дата ІКІ Тривалість
інтерв’ю

Тип установи (державна /
міжнародна / громадська) Назва установи

1 19.12.2020 1:07:35 Національні та регіональні дер-
жавні установи

Міністерство з питань реінте-
грації тимчасово окупованих 
територій України

2 15.12.2020 1:48:27 Національні та регіональні дер-
жавні установи

Міністерство освіти і науки 
України

3 22.12.2020 0:52:40 Національні та регіональні дер-
жавні установи

Міністерство соціальної політи-
ки України

4 22.12.2020 1:01:53 Національні та регіональні дер-
жавні установи

Державна служба зайнятості

5 09.12.2020 33:50 Національні та регіональні дер-
жавні установи

Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будів-
ництву

6 30.12.2020 1:00:32 Національні та регіональні дер-
жавні установи

Луганська обласна державна 
адміністрація

7 09.12.2020 1:08:00 Агентства ООН та міжнародні 
організації

Проект «Демократичне вряду-
вання у Східній Україні»

8 30.12.2020 1:16:43 Агентства ООН та міжнародні 
організації

МОМ в Україні (підрозділ з пи-
тань надзвичайних ситуацій 
та стабілізації)

9 30.12.2020 1:08:33 Агентства ООН та міжнародні 
організації

ЮНІСЕФ

10 09.12.2020 1:49:37 Агентства ООН та міжнародні 
організації

Управління Верховного комі-
сара ООН у справах біженців 
в Україні

11 18.12.2020 1:02:23 Агентства ООН та міжнародні 
організації

Норвезька рада у справах 
біженців

12 17.12.2020 1:30:27 Агентства ООН та міжнародні 
організації

Стабілізейшен Суппорт Серві-
сез

13 11.12.2020 1:09:52 Агентства ООН та міжнародні 
організації

Кластер з питань захисту (Тех-
нічна робоча група з питань 
прав на житло, землю та майно)

14 28.12.2020 1:18:53 Агентства ООН та міжнародні 
організації

Управління Верховного коміса-
ра ООН з прав людини в Україні
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# Дата ІКІ Тривалість
інтерв’ю

Тип установи (державна /
міжнародна / громадська) Назва установи

15 15.12.2020 1:01:26 Українські ОГС, які працюють 
з ВПО

Право на захист

16 24.12.2020 1:14:54 Українські ОГС, які працюють 
з ВПО

Крим SOS

17 17.12.2020 1:06:27 Українські ОГС, які працюють 
з ВПО

Донбас SOS

18 18.12.2020 1:57:26 Українські ОГС, які працюють 
з ВПО

Cedos

19 19.12.2020 0:56:06 Національні та регіональні дер-
жавні установи

Міністерство культури та ін-
формаційної політики України

20 19.12.2020 0:29:57 Національні та регіональні дер-
жавні установи

Державна служба статистики 
України

21 30.12.2020 1:21:41 Агентства ООН та міжнародні 
організації

Управління ООН з координації 
гуманітарних справ в Україні

22 22.12.2020 1:12:19 Агентства ООН та міжнародні 
організації

Людина в біді

23 31.12.2020 1:27:03 Українські ОГС, які працюють 
з ВПО

Поруч

24 28.12.2020 30:44 Місцеві органи влади Волноваха (Донецька область)

25 31.12.2020 1:09:39 Місцеві органи влади Слов'янськ (Донецька область)

26 28.12.2020 25:29 Місцеві органи влади Старобільськ (Луганська об-
ласть)

27 30.12.2020 1:18:36 Місцеві органи влади Сєвєродонецьк (Луганська 
область)

28 12.01.2021 1:27:57 Українські ОГС, які працюють 
з ВПО

Група впливу

29 06.01.2021 1:09:17 Українські ОГС, які працюють 
з ВПО

Свої

30 16.01.2021 2:46:30 Національні та регіональні дер-
жавні установи

Донецька обласна державна 
адміністрація
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Додаток 3: Перелік фокус-групових дискусій

# Дата
ФГД Область Громада Цільова аудиторія Кількість та стать

учасників

1 19.12.2020 Донецька 
область

Волноваха ВПО віком 20–40 6 (3 жінок, 3 чоловіків)

2 19.12.2020 Донецька 
область

Волноваха ВПО віком 41–60 6 (4 жінок, 2 чоловіків)

3 20.12.2020 Донецька 
область

Слов'янськ ВПО віком 20–40 7 (3 жінок, 4 чоловіків)

4 20.12.2020 Донецька 
область

Слов'янськ ВПО віком 41–60 5 (2 жінок, 3 чоловіків)

5 12.12.2020 Луганська 
область

Сєвєродонецьк ВПО віком 20–40 6 (3 жінок, 3 чоловіків)

6 16.12.2020 Луганська 
область

Сєвєродонецьк ВПО віком 41–60 6 (3 жінок, 3 чоловіків)

7 13.12.2020 Луганська 
область

Старобільськ ВПО віком 20–40 6 (3 жінок, 3 чоловіків)

8 13.12.2020 Луганська 
область

Старобільськ ВПО віком 41–60 6 (3 жінок, 3 чоловіків)

9 19.12.2020 Донецька 
область

Волноваха Родичі та знайомі ВПО, 
представники місцевих 
громад

7 (4 жінок, 3 чоловіків)

10 20.12.2020 Донецька 
область

Слов’янськ Родичі та знайомі ВПО, 
представники місцевих 
громад

6 (3 жінок, 3 чоловіків)

11 11.12.2020 Луганська 
область

Сєвєродонецьк Родичі та знайомі ВПО, 
представники місцевих 
громад

6 (3 жінок, 3 чоловіків)

12 12.12.2020 Луганська 
область

Старобільськ Родичі та знайомі ВПО, 
представники місцевих 
громад

6 (3 жінок, 3 чоловіків)
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