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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВПО – внутрішньо переміщені особи
Житлова програма – Регіональна цільова програма житлового 
кредитування внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей на 
2019–2021 роки
КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду
НПА – нормативно-правові акти 
ОВЦА – обласна військово-цивільна адміністрація
ОДА – обласна державна адміністрація
План заходів – План заходів з реалізації в Луганській області Стра-
тегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та затвердження 
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період 
до 2020 року від 3 червня 2019 року № 484
Програма – Регіональна цільова програма щодо підтримки та 
адаптації внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 
2017–2018 роки від 3 лютого 2017 року
Стратегія – Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 
впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього перемі-
щення на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 909-р 
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І. Предмет дослідження
 Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впроваджен-
ня довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 
2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
15 листопада 2017 року № 909-р, зафіксувала той факт, що Комплексна 
державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції 
громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території Украї-
ни та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, 
на період до 2017 року (постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 
2015 року № 1094), є обмеженою в часі і не передбачала здійснення заходів 
щодо інтеграції ВПО та впровадження довгострокових рішень. Більшість 
заходів, що вживалися досі, були заходами негайного реагування, які мали 
несистемний характер і не ставили за мету забезпечення довгострокових 
рішень щодо внутрішнього переміщення. Відповідно, розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 944-р був 
затверджений План заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутріш-
нього переміщення на період до 2020 року. На його виконання в областях 
України на початку 2019 року затверджені обласні плани заходів впровад-
ження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 
2020 року.
 Об’єкт дослідження – зазначені вище НПА Луганської ОДА – ОВЦА.
 Мета дослідження – здійснення публічного моніторингу та оцінка 
стану виконання окремих НПА Луганської ОДА – ОВЦА, зокрема Програми та 
Плану заходів; відповіді на інформаційні запити, здійснені в рамках ініціативи 
«Громадський моніторинг стану реалізації державної підтримки прав ВПО на 
регіональному рівні».
ІІ. Критерії оцінювання НПА
 Здебільшого розробники Програми використовували грошові 
критерії її виконання. У Плані заходів відсутні чіткі критерії оцінювання ефек-
тивності їх виконання. У дослідженні була здійснена спроба оцінити ефектив-
ність використання Програми та Плану заходів відповідно до таких принципів 
доброго врядування (good governance):
- прозорості;
- участі;
- рівності.
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Характеристика критеріїв дослідження

 Прозорість – всі здійснені місцевою владою дії – від етапу плану-
вання до прийняття рішень та оцінки результатів – мають бути представлені 
як членам місцевої влади (прозора внутрішня комунікація), так і громаді для 
забезпечення залучення всіх зацікавлених сторін.
 Участь – постійне консультування усіх зацікавлених сторін за допо-
могою організації спільних зустрічей, створення робочих груп, партнерств, які 
забезпечують прийняття рішень і реалізацію дій в інтересах усієї громади.
 Рівність – забезпечення доступу до інформації та участі в процесах 
розроблення та впровадження заходів усіх груп громадян.
 Відповідність принципам як критеріям оцінювання використовува-
лася для аналізу фінансування та прийняття рішень у реалізації НПА.

Таблиця 1
Результативні показники реалізації заходів 

Програми протягом 2017-2018 років 



ІІІ. Результати реалізації НПА

 Аналіз НПА свідчить: у програмних документах виконавчої регіональ-
ної влади відбулася певна зміна, якщо не стратегічного, то принаймні тактич-
ного бачення напрямів вирішення проблем ВПО. Замість Програми прийнятий 
інший за змістом та формою документ у сфері ВПО – План заходів. Прийняття 
акта затягнулося до червня 2019 року, тому і звіт із виконання його заходів 
зроблений тільки за три квартали минулого року. 
 Програма містить сім розділів, які передбачають залучення коштів із 
державного, відомчих, обласного, районних і комунальних бюджетів, із яких 
конкретизовано заплановані бюджетні відрахування тільки регіональних 
ресурсів (обласного бюджету). План заходів сформований за іншою структу-
рою і передбачає стратегічні цілі, які можна умовно зіставити з розділами 
Програми, виконання кожного з яких, з точки зору дотримання лише трьох 
принципів доброго врядування, попередньо оцінено дослідницькою групою та 
відображено у таблиці 2.

Таблиця 2
Оцінка завдань та заходів Програми, стратегічних цілей 
Плану заходів згідно з принципами доброго врядування 
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НПА Програма План заходів

Удосконалення механізму міжві-
домчої та міжсекторальної коорди-
нації здійснення заходів з інтеграції, 
соціальної адаптації та захисту 
ВПО

Незначна реалізація принципу 
прозорості

Нереалізація принципів

Забезпечення дієвості програм і 
заходів щодо підтримки та адапта-
ції ВПO

Реалізація принципів прозо-
рості та рівності, недостатньо 
відображений принцип участі

Реалізація принципів прозорості та рів-
ності, недостатньо відображений прин-
цип участі

Забезпечення першочергових 
потреб ВПО

Реалізація принципів Реалізація принципів

Запобігання проявам негативного 
ставлення до ВПО, забезпечення 
соціальної злагоди та згуртованості у 
місцевих громадах, які їх приймають

Часткова реалізація принципів Нереалізація принципів

Створення можливостей для про-
фесійної перепідготовки та підви-
щення кваліфікації ВПО з урахуван-
ням потреб місцевого ринку

Часткова реалізація принципів 
прозорості, участі

Часткова реалізація принципів

Створення сприятливих умов для 
життєдіяльності переміщених 
громадян

Незначна реалізація прин-
ципів

Незначна реалізація принципів

Забезпечення права ВПО на житло Часткова реалізація всіх 
принципів

Недостатня якість реалізації принципів



Підставами таких оцінок є аналіз результативності та впливів Програми і Плану 
заходів, зокрема показників фінансування зазначених НПА (див. Таблиця 3).

Таблиця 3
Чисельні показники (зокрема й витрати) 

на підтримку 278,7 тис. осіб ВПО з Луганської області
(червоним кольором виділено відсоток виконання пунктів плану, 

а зеленим – заплановані показники)
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Напрямні НПА 2018 рік 2019 рік

Кількість Витрати, % до 
плану

Кількість Витрати, % до плану

1. Удосконалення механізму міжвідомчої та міжсекторальної координації здійснення заходів з інтеграції, 
соціальної адаптації та захисту ВПО
Відсутні показники Відсутні дані Особистий прийом Відсутні дані 

2. Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО 

Відпочинок дітей із 
числа ВПО у таборах 
та санаторіях

264 дитини Кошти міжнародних 
грантерів та інших ОДА

Відсутні дані Відсутні 
дані

Співпраця з міжнарод-
ними донорами

4 донори Відсутні дані 9 донорів Відсутні 
дані

Інфраструктурні проєкти Відсутні дані Відсутні дані Збудований пішохід-
ний міст, задіяний 
соціальний автобус, 
облаштування КПВВ

Відсутні 
дані

3. Забезпечення першочергових потреб ВПО

Надання одноразової 
допомоги

223 заяви 316,5 тис. грн (обласний 
бюджет), 100 %

Відсутні дані Відсутні 
дані

Грошова допомога на 
оплату житлово-кому-
нальних послуг отриму-
ють щомісяця.

майже 13 тисяч 
сімей ВПО (або 21 
тисяча членів цих 
сімей)

227 994,15 тис. грн 
(держбюджет), 66 % 

майже 13 тис. сімей 
ВПО (21 тис. членів 
цих сімей)

236,0 млн 
грн

1. Відповідно до Моніторингу, запровадженого Міністерством соціальної політики України, станом на 
1 січня 2019 року у Луганській області обліковано в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 
переміщених осіб 278,7 осіб (або 252 007 сімей), зокрема: дітей – 21,6 тис. (8 %); пенсіонерів – 199,6 тис. 
(72 %); осіб працездатного віку – 32,8 тис. (11 %); осіб з інвалідністю – 8 178 (3 %); осіб, які потребують 
працевлаштування – 5,1 тис. (2 %), із них 135 ВПО з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. 
Щонайменше 13 567 сімей ВПО потребують надання житла.

1 
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Державна соціальна 
допомога

Відсутні дані Відсутні дані 4 775 осіб різних 
верств населення

Облікована потре-
ба в ортопедичній 
підтримці

Відсутні дані Відсутні дані 120 осіб Відсутні дані

Відсутні дані Відсутні дані 415 осіб похилого 
віку, 
71 дитина 

Відсутні дані

Здобувають шкільну 
освіту

Відсутні дані Відсутні дані 4 325 осіб, зокрема 
з окупованих тери-
торій: 
екстернат – 
702 дитини, 
дистанційна освіта – 
275 дітей 

Відсутні дані

Забезпечення 
повноцінним без-
коштовним харчу-
ванням учнів 5–11 
класів з числа ВПО 
в окремих містах та 
районах області

3 000 осіб 779,1 тис. грн 
(місцеві бюджети), 
7 %

Відсутні дані Відсутні дані

4. Запобігання проявам негативного ставлення до ВПО, забезпечення соціальної злагоди та згуртованості
у місцевих громадах, які приймають ВПО

Участь педагогів у 
заходах із запобіган-
ня проявам негатив-
ного ставлення до 
ВПО, забезпечення 
соціальної злагоди 
та згуртованості

20–25 осіб Відсутні дані 421 особа Відсутні дані 

Кількість дітей, які 
обслуговувались 
Інклюзивно-ресурс-
ним центром

Відсутні дані Відсутні дані 83 особи Відсутні дані

5. Створення можливостей для професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації ВПО з урахуванням 
потреб місцевого ринку праці
Професійне навчан-
ня безробітних ВПО

132 особи 7,4 тис. грн (кошти 
центрів зайнятості)

Відсутні дані Відсутні дані

Виїзні заходи 
центрів зайнятості, 
в яких взяли участь 
ВПО

2 442 особи Заощаджено 
70,0 тис. грн (кошти 
центрів зайнятості)

Відсутні дані Відсутні дані

У межах 
держбюджету

Соціальні послуги 
та послуги 
з реабілітації
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Проведено цільових 
заходів для ВПО

59 заходів для 
696 осіб 

Кошти центрів 
зайнятості

Відсутні дані Відсутні дані

Працевлаштовані 
ВПО з компенсацією 
роботодавцям ви-
трат на оплату праці

69 осіб 1 650,20 тис. грн 
(інші джерела) 106 % 

79 осіб Відсутні дані

Проведення інфор-
маційних семінарів 
«Як розпочати свій 
бізнес?», в яких 
взяли участь 
2 237 осіб

158 заходів, зокрема 
з числа ВПО –  
108 осіб

Кошти центрів 
зайнятості

Відсутні дані Відсутні дані

Працевлаштування 
ВПО через виплату 
допомоги з безробіт-
тя одноразово для 
організації власної 
справи

6 осіб Кошти центрів 
зайнятості, 
держбюджет

Відсутні дані Відсутні дані

Цільові групові за-
ходи із залученням 
професійних психо-
логів

23 заходи для 
349 ВПО

Кошти управлінь 
соціального захисту

Відсутні дані Відсутні дані

Спільні з міжнарод-
ними організаціями 
проєкти, спрямовані 
на забезпечення 
тимчасової зайня-
тості ВПО

Не реалізовувалися Міжнародні інститу-
ції реалізовували: 
агрогранти, семіна-
ри з бізнесплануван-
ня, профтехкурси, 
гранти на започатку-
вання та підтримку 
власної справи, 
створення робочих 
місць

Відсутні дані Відсутні дані

6. Створення сприятливих умов для життєдіяльності переміщених громадян
Інформаційні 
стенди, методич-
ні рекомендації, 
пам’ятки та буклети, 
публікації у засобах 
масової інформації, 
інші джерела підви-
щення обізнаності 
про права ВПО та 
способи їх захисту

Відсутні дані Відсутні дані Відсутні дані Відсутні дані

Захист вразливих 
груп ВПО (осіб з 
інвалідністю, осіб із  
хронічними захво-
рюваннями, дітей, 
вагітних жінок)

Відсутні дані Зекономлено 
18 250,0 тис. грн
(міські та районні 
бюджети) 

Відсутні дані Відсутні дані

7. Забезпечення права ВПО на житло
Письмові звернення 
ЛОДА з метою 
розв’язання житлового 
питання ВПО

6 документальних 
звернень

Відсутні дані Відсутні дані Відсутні дані
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Завершення будів-
ництва житлового 
будинку № 16-б  
у мікрорайоні № 7 
у місті Рубіжне

Кількість мешканців 2017 рік – 
52 428,00 тис. грн,
35 546,865 тис. грн, 
23 909,781 тис. грн 
(план з обласного 
бюджету) 

Відсутні дані 1 637,084 тис. грн
(план)

Реконструкція 
будівель по 
вул. Чехова, 9 та 9-б
під житловий будинок
у місті Рубіжне

Відсутні дані 2017 pік – 
31 857,000 тис. грн, 
2018 p. – 
12 812,455 тис. грн, 
6 275,175 тис. грн 
(план) 

Відсутні дані 6 537,280 тис. грн
(план)

Відведені земельні 
ділянки під будів-
ництво багатоквар-
тирних житлових 
будинків

Відсутні дані у 84-му мікрорайоні 
Сєвєродонецька

Відсутні дані Відсутні дані

Надання довго-
строкових пільгових 
кредитів ВПО на 
будівництво
(реконструкцію) або 
придбання житла на 
території Луганської 
області

4 сім’ї ВПО, які 
мають переважне 
право

2 494,223 тис. грн, 
із них 2 427,185 
тис. грн на надання 
кредитів та 72,815 
тис. грн на обслуго-
вування кредитів

6 сімей ВПО

5 сімей ВПО –
оформили документи

2 912,621 тис. грн

2458,384 тис. грн

Кредитування за 
програмами Держав-
ного фонду спри-
яння молодіжному 
житловому 
будівництву

Відсутні дані Відсутні дані 2 сім’ї Відсутні дані

Всього забезпечен-
ня права ВПО 
на житло

Відсутні дані 32 679,18 тис. грн, 
у 2017 рік – 
150 000,00 тис. грн

Відсутні дані Відсутні дані

Фінансове забезпе-
чення заходів

Заплановано 
378 995,3 тис. грн, 
зокрема з: дер-
жавного бюджету – 
347 500,00 тис. грн;  
обласного бюджету – 
316,50 тис. грн; 
 міських і 
районних бюджетів 
– 29 545,00 тис. грн; 
коштів інших джерел 
– 1 633,80 тис. грн

Протягом 2018 року 
були профінансовані 
заходи на загальну 
суму
263 426,84 тис. грн, 
70 %

Відсутні дані Відсутні дані



 Оцінка ефективності виконання заходів Програми і Плану заходів 
свідчить про відсутність комплексної системи виміру та результативності 
заходів. Очевидно, що використання лише розмірів витрат на проведення заходів 
не може свідчити про їхню ефективність. Зрештою, застосування, без конкрети-
зації показників, таких характеристик виконання НПА, як «проведення відповід-
ної роботи», «надання допомоги», «вжиття всіх можливих заходів», «підвищення 
обізнаності», «зниження рівня соціальної напруженості» чи «забезпечення 
неконфліктної інтеграції», не відповідає реалізації принципів доброго врядуван-
ня. Крім того, їх не варто і неможливо застосовувати для динамічного аналізу змін 
у сфері підтримки ВПО.
 У звітах про виконання заходів НПА практично відсутній аналіз причин 
недофінансування або перевиконання планового кошторису заходів, що унемож-
ливлює застосування методів, які матимуть найкращі результати з наявними 
ресурсами та докладеними зусиллями (принцип ефективності доброго врядуван-
ня). Хоча фінансування заходів передбачало застосування різних джерел, протя-
гом 2018 року були профінансовані заходи на загальну суму 263 426,84 тис. грн, 
що становить 70 % від затверджених коштів. Причини такого явища теж не 
пояснюються у звіті.
 Відповідно до звіту про виконання заходів Програми структурними 
підрозділами ОДА та іншими територіальними органами виконавчої влади, які 
реалізують пункти Програми в межах своїх функціональних повноважень, відбу-
вається дублювання заходів Програми, проте не зазначається, в яких масштабах 
і впливах.
 Яскравим показником необґрунтованого планування ресурсного забез-
печення одного із заходів Програми є недофінансування на 10 515,59 тис. грн 
повноцінного безкоштовного харчування учнів 5–11 класів із числа ВПО без 
встановлення причин такого стану.
 Аналіз Плану заходів та відкритих джерел інформації, а також 
отриманих відповідей на запити публічної інформації не дає змогу повністю 
оцінити, чи досягли виконавці цього НПА прогресу у запрограмованих цілях та 
завданнях, і до якої міри вдалося досягти запланованих результативних 
показників. Серед причин є такі:
 - відсутність сформульованих завдань у Плані заходів;
 - існування двох різних наборів завдань програми у Плані заходів 
(один із наборів заходів вірогідно є завданнями);
 - відсутність чітких результативних показників щодо кожного напря-
му та заходу у Плані заходів;
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- невиконання, перекручування, а то й відсутність інформації про стан вико-
нання частини напрямів та заходів Плану заходів і запланованих результатив-
них показників, яких очікувалося досягнути внаслідок його реалізації;
- вочевидь, що впровадження Плану заходів як регулятивного рішення не 
передбачає розроблення й оприлюднення його паспорта, що посилює колек-
тивну безвідповідальність розробників та виконавців.
 У досліджуваних НПА відсутня чітка відповідь на запитання про те, 
яким чином у плануванні заходів враховано потреби ВПО, як авторам НПА 
вдалося дослідити градацію проблематики ВПО та/або скористатися існуючи-
ми дослідженнями?
 Виявлені недоліки передусім пов’язані з недостатнім рівнем 
повноти відображення інформації у межах звітів про виконання регіо-
нальних програм. Безперечно, позитивним інфраструктурним зрушенням 
є збудований за ініціативи влади пішохідний міст для полегшення пере-
ходу КПВВ «Станиця Луганська» між контрольованими та окупованими 
територіями України, а також задіяний соціальний автобус. Проте інформація 
про ці інфраструктурні проєкти не була належним чином висвітлена для 
громадськості, як, зрештою, і їхня вартість.
 Крім того, не вдалося встановити, чому в Плані заходів була заплано-
вана 1,5-тисячна пропускна спроможність користування мостом КПВВ, тоді як 
за свідченням звітів із виконання Плану заходів, сьогодні ним користуються 
понад 13,5 тис. осіб. Фактично будівництво моста передбачало його перена-
вантаження.
 Незважаючи на позитив, слід зауважити, що проєктування мосту не 
передбачало забезпечення транспортного сполучення та відповідної доставки 
товарів міжнародних гуманітарних інституцій для мешканців окупованих 
територій.
 Зокрема, у звітах не відображена інформація, яка дала б змогу 
зрозуміти,  яким чином впровадження заходів вплинуло на запобігання 
проявам негативного ставлення до ВПО, забезпечення соціальної злагоди та 
згуртованості у місцевих громадах, які приймають ВПО. Також незрозумілим є 
те, яким чином виїзні заходи центрів зайнятості, в яких взяли участь ВПО, 
вплинули на створення можливостей для професійної перепідготовки та 
підвищення кваліфікації ВПО з урахуванням потреб місцевого ринку праці, що 
залишається однією з базових стратегій інклюзивного розвитку ВПО на Луган-
щині, і могло б стати дієвим інструментом демонстрації переваг підконтроль-
ної Урядом України території перед окупованими землями Донбасу.
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 Із публічних звітів незрозуміло, яким чином брак фінансування 
Програми та Плану заходів вплинув на стан підтримки ВПО в регіоні в частині 
виконання напрямів та заходів НПА, де співвиконавцями зазначені департа-
менти, управління та інші структурні підрозділи центральних органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування.
 Незважаючи на комплексність Програми та Плану заходів, у їхніх 
межах кошти виділяються переважно для надання грошової допомоги на 
оплату житлово-комунальних послуг, яку ВПО отримують щомісяця із 
державного бюджету. Виконання переважної більшості заходів Програми та 
Плану заходів здійснюється коштом ресурсів співвиконавців програм – 
структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади та їхніх 
профільних інституцій у регіоні. Незрозуміло, який обсяг фінансових та інших 
ресурсів необхідний для належного виконання напрямів і заходів співвико-
навцями програм.
 У змісті Програми та Плану заходів не відображено, яким чином 
обмеженість ресурсів їхніх співвиконавців впливає на виконання НПА.
 Також у змісті Програми та Плану заходів не відображено проблеми, 
з якими стикаються профільні установи, які обслуговують ВПО, та інші 
негативні фактори, і як ці проблеми впливають на виконання Плану заходів.
 Вдалося зафіксувати відчутні ознаки результативності та позитивні 
впливи на стан підтримки ВПО в регіоні у межах лише одного з напрямів 
Програми: 
 – «Забезпечення першочергових потреб ВПО», фінансування якого 
відбувається переважно за кошти державного, а не місцевого бюджету.
 Неповними і вимагають більшого розкриття ознаки результативності 
та позитивні впливи щодо інших чотирьох напрямів НПА:
 – «Забезпечення дієвості програм і заходів щодо підтримки та адап-
тації ВПO».
 – «Створення можливостей для професійної перепідготовки та 
підвищення кваліфікації ВПО з урахуванням потреб місцевого ринку праці».
 – «Створення сприятливих умов для життєдіяльності переміщених 
громадян».
 – «Забезпечення права ВПО на житло».
 Не вдалося зафіксувати й оцінити ознаки результативності та пози-
тивні впливи щодо двох напрямів:
 – «Удосконалення механізму міжвідомчої та міжсекторальної коор-
динації здійснення заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО».
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 –  «Запобігання проявам негативного ставлення до ВПО, забезпечен-
ня соціальної злагоди та згуртованості у місцевих громадах, які їх приймають», 
хоча збільшилася кількість учасників освітніх тренінгів у цьому напрямі.
 Оприлюднена звітна інформації та відповіді на запити публічної 
інформації не дали змоги оцінити стан досягнення всіх семи заходів (відповід-
них) результативних показників Програми та 13 завдань (цілей) Плану заходів.
 Серед недоліків Програми та Плану заходів варто відзначити відсут-
ність коштів на здійснення опитувань громадської думки та опитувань 
бенефіціарів щодо впливу регіональних програм на стан підтримки, адаптації 
та інклюзії ВПО у містах і селах Луганської області.
 У Плані заходів фактично відсутні завдання. Цей документ передба-
чає лише стратегічні цілі, які не є завданнями і не мають результативних 
показників, ресурсного забезпечення та передбачають колективну 
відповідальність за реалізацію таких «заходів». Таким чином, НПА сфери ВПО 
використовують два різних набори заходів програми (один із наборів заходів 
вірогідно є завданнями). Серед недоліків – також невиконання і відсутність 
інформації про стан виконання частини заходів Програми та брак чітких 
результативних показників щодо кожної стратегічної цілі Плану заходів.
 Як можна зрозуміти з тексту НПА, міжвідомча координація між 
виконавцями заходів Програми та Плану заходів відбувається Департаментом 
соціального захисту ОДА і вочевидь потребує вдосконалення у частині прий-
няття рішень у межах усіх напрямів і заходів НПА та більшої відкритості й 
публічності з контролю за їхньою реалізацією.
 За результатами дослідження виявлено низку недоліків при програ-
муванні (підготовці) Плану заходів та Програми, а саме: не вказано, на підставі 
яких досліджень створювалися програмові документи; відсутній розділ з 
аналізом поточної ситуації та визначення потреб; відсутнє обґрунтування 
шляхів і засобів розв’язання проблем ВПО та можливих альтернативних 
варіантів вирішення проблем, на які спрямовані заходи програм; зарахування 
до заходів НПА заходів, які належать до прямих обов’язків органів влади, а не 
регіональної політики у сфері підтримки ВПО.
 Бракує узгодженості очікуваних результатів Програми та Плану 
заходів із наявними потребами бенефіціарів, які мали б бути сформульовані у 
розділі з аналізом поточної ситуації та визначення потреб. Частина заходів 
НПА мають здійснюватися виконавцями у межах їхніх прямих обов’язків та 
відповідно до бюджетних коштів, але це не відображено у змісті документів. 
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 Зафіксовано часткове виконання та неможливість оцінити стан 
виконання двох напрямів Програми та більшості цілей Плану заходів, бракує 
чітких інструментів вимірювання й оцінки результатів цих НПА, а також оцінки 
позитивних впливів від їхнього виконання. Розробникам не вистачає розумін-
ня обмежень, що пов’язані з нестачею фінансових та інших ресурсів у вико-
навців, які вказані як відповідальні за здійснення конкретних напрямів та 
заходів. Ці обмеження мали б бути належним чином відображені у змісті 
програм.

Скрін зі звіту про стан виконання Плану заходів за ІІ квартал 2019 року

 Рівень співпраці виконавчої влади з міжнародними інституціями в 
сфері створення нових робочих місць свідчить про невідповідність принципам 
доброго врядування: у звіті використана недостовірна інформація про стан 
справ зі створення робочих місць – млинцеве кафе «Матусині млинці» вже не 
працює і не створювалося з числа ВПО, які, крім того, у ньому не працювали. 
Дитяче кафе «Капітошка», яке теж було розташоване у Лисичанську й засно-
ване ВПО, припинило діяльність у травні 2017 року. Таким чином, три особи з 
числа ВПО втратили роботу, що не відображено в «успішному» звіті про вико-
нання Плану заходів за 2019 рік.
 За результатами дослідження виявлено низку недоліків при вико-
нанні та звітуванні за результатами Програми, а саме: це передусім формаль-
на звітність про результати її виконання. Звітність є дуже загальною і фактич-
но обмежується зазначенням основних показників стану життя та розвитку 
ВПО без їхнього порівняння з аналогічним періодом минулого року та підстав 
для внесення змін до змісту Плану заходів. Бракує інформації про залучення 
громадян до підготовки регіональних документів щодо ВПО.
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 Крім того, урядовці регіональної влади переконані, що «розро-
блення та запровадження дієвих механізмів щодо надання додаткових 
гарантій для забезпечення належного медичного обслуговування 
внутрішньо переміщених осіб на території області немає потреби», що 
певною мірою відображає стратегічну орієнтацію щодо вирішення потреб 
ВПО в регіоні. Слід зауважити про алогічність такого підходу, адже за 
свідченням цих же відповідальних осіб (Звіт виконання Плану заходів, за 
IV квартал 2019 року), фінансування безоплатного лікування та медичних 
виробів для осіб з інвалідністю (зокрема з числа ВПО) відбувається за 
благодійні кошти.
 Безперечною заслугою є те, що в межах реалізації НПА сфери 
підтримки ВПО відповідні підрозділи Луганської ОВЦА взаємодіють із 
громадськими, міжнародними та благодійними організаціями, зокрема з 
міжнародними інституціями, задля отримання технічної допомоги у 
вирішенні проблем ВПО. Про це свідчить відповідний перелік таких 
установ на сайті Департаменту соціального захисту населення Луганської 
ОДА , у якому, проте, не вказано регіональних громадських організацій, з 
якими співпрацюють органи виконавчої влади. Навіть завдяки відповідям 
на інформаційні запити, авторам дослідження не вдалося з’ясувати 
конкретні розміри витрат на підтримку умов проживання та адаптації ВПО, 
хоча бенефіціарами таких грантових заходів були Луганська ОДА – ОВЦА, 
її підрозділи.
 Очевидно, що позитивним моментом співпраці у цьому напрямі є 
численні укладені меморандуми з представниками міжнародних спіль-
нот, проте розвиток договірної діяльності не пішов далі – не був продов-
жений у вигляді досягнення угод та їхньої реалізації.
 У Луганській області було прийнято Житлову програму, згідно з 
якою фінансове забезпечення заходів здійснюватиметься за кошти 
обласного бюджету: буде визначена кількість сімей із числа ВПО, які 
зможуть поліпшити житлові умови через отримання пільгових кредитів та 
формування реєстру кандидатів, а також укладені довгострокові кредитні 
договори з надання ВПО пільгових довгострокових кредитів терміном на 
30 років на будівництво (реконструкцію) або придбання житла.
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 Незрозумілим у документі є те, чому при плануванні заходів 
підтримки вирішення житлових проблем встановлюються показники 
кредитування чотирьох (Програма) чи шести (Житлова програма) сімей 
ВПО. Чому потрібно саме підтримати 10 сімей, не більше чи менше, та на 
підставі чого зроблені такі попередні розрахунки? Відсутня інформація 
про те, скільки сімей мають або вже почали вирішувати проблеми, 
пов’язані з житлом. Про неефективну якість «житлових» питань вико-
нання Житлової програми яскраво свідчать результати заходів, які впро-
ваджувалися в її межах. Так, відповідальним виконавцем визначено її 
розробника – Департамент соціального захисту населення Лугансь-
кої області. Проте, у разі виявлення неефективного виконання 
розділу 7 «Забезпечення права ВПО на житло», у відповідальних осіб 
цього підрозділу був обмежений інструментарій впливу на колек-
тивну відповідальність інституцій за виконання заходів щодо житло-
вих проблем ВПО: від скарг до керівників Луганської ОДА – ОВЦА на 
своїх колег із Департаменту житлово-комунального господарства 
ОДА, управління містобудування та архітектури, капітального будів-
ництва до звернень у правоохоронні органи.
 Тому на час завершення Житлової програми у місті Рубіжному ще 
тривало будівництво багатоквартирного будинку і продовжувалася рекон-
струкція будівель ще за двома адресами.
 Ефективність виконання цих заходів теж є сумнівною – за фактами 
порушень чинного законодавства під час реконструкції та будівництва цих будинків 
для ВПО розпочаті досудові розслідування у кримінальному провадженні.
 Зокрема, у Програмі зазначено:
 
 «<...> 2) створення реєстру об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, 
покинутих житлових будинків); 
 3) розроблення проектів та виділення ділянок з метою будівництва житла 
для ВПО;
 4) впровадження технологій швидкого будівництва житла за рахунок 
залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів області, на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження; <...>».

 Авторам дослідження не вдалося знайти у вільному доступі 
(на електронних майданчиках комунікацій) Луганської ОДА – ОВЦА конкретну 
інформацію про результати виконання цих заходів НПА.
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 Хоча в Програмі та Планах заходів, інших НПА Луганської ОДА – ОВЦА 
було заплановано розроблення проєктів із будівництва житла для ВПО за 
новітніми будівельними та енергозберігаючими технологіями в Луганській 
області, створення соціального житлового фонду, реалізацію ідеї будівництва 
котеджних містечок для ВПО, всі ці наміри не реалізувалися, більше – не 
затверджена відповідно до законодавства проєктно-кошторисна документа-
ція, а в офіційній позиції Луганської ОДА йдеться, що «наразі не планується 
будівництво котеджних містечок для ВПО у Луганській області».
 Слід також зазначити, що колективні виконавці не зуміли залучити 
міжнародні організації до виконання пункту 7 завдань та заходів.
 Незважаючи на те, що сучасні підходи у сфері регіонального управ-
ління відштовхуються від конкретних потреб громадян та необхідності враху-
вання їх думки щодо вирішення проблем (у цьому разі – ВПО), фактів залучення 
громадян до звітування про виконання Плану заходів не вдалося зафіксувати.
 До головних перешкод виконання належать:
 1. Формальна звітність про результати виконання Плану заходів 
 Звітність про виконання Плану заходів є дуже узагальненою і 
фактично обмежується зазначенням основних показників фінансування 
окремих заходів. Показники наведені без порівняння з аналогічним періодом 
минулого року, що не дає можливості зрозуміти та порівняти динаміку за 
конкретними категоріями ВПО та оцінити пов’язаність вжитих заходів у межах 
Плану заходів з отриманими результативними показниками та статистикою.
 Відсутність інформації про кореляцію між наданням послуг у сфері 
освіти, медичного та соціального забезпечення та станом життєдіяльності ВПО 
обмежує можливості для оцінювання ефективності витрачання коштів Плану 
заходів.
 Звітність конкретних виконавців Плану заходів (управління та відді-
ли ОДА, за заходами програми у яких вони вказані як виконавці чи співвико-
навці) складена таким чином, що ускладнює можливості для оцінки її впливу 
на стан задоволення потреб і вирішення питань ВПО, а також ставить під 
сумнів правильність обраних пріоритетів.
 Тому висновки про успішність виконання Плану заходів не є очевид-
ним і належним чином обґрунтованим.
 2. Брак інформації про стан виконання напрямів та заходів Плану 
заходів
 Недостатньо інформації про кількісні та якісні показники, яких було 
досягнуто за результатами виконання майже всіх 13 цілей Плану заходів. 
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 Зафіксовано часткове виконання та неможливість оцінити стан 
виконання двох напрямів Програми та більшості цілей Плану заходів, бракує 
чітких інструментів вимірювання й оцінки результатів цих НПА, а також оцінки 
позитивних впливів від їхнього виконання. Розробникам не вистачає розумін-
ня обмежень, що пов’язані з нестачею фінансових та інших ресурсів у вико-
навців, які вказані як відповідальні за здійснення конкретних напрямів та 
заходів. Ці обмеження мали б бути належним чином відображені у змісті 
програм.

Скрін зі звіту про стан виконання Плану заходів за ІІ квартал 2019 року

 Рівень співпраці виконавчої влади з міжнародними інституціями в 
сфері створення нових робочих місць свідчить про невідповідність принципам 
доброго врядування: у звіті використана недостовірна інформація про стан 
справ зі створення робочих місць – млинцеве кафе «Матусині млинці» вже не 
працює і не створювалося з числа ВПО, які, крім того, у ньому не працювали. 
Дитяче кафе «Капітошка», яке теж було розташоване у Лисичанську й засно-
ване ВПО, припинило діяльність у травні 2017 року. Таким чином, три особи з 
числа ВПО втратили роботу, що не відображено в «успішному» звіті про вико-
нання Плану заходів за 2019 рік.
 За результатами дослідження виявлено низку недоліків при вико-
нанні та звітуванні за результатами Програми, а саме: це передусім формаль-
на звітність про результати її виконання. Звітність є дуже загальною і фактич-
но обмежується зазначенням основних показників стану життя та розвитку 
ВПО без їхнього порівняння з аналогічним періодом минулого року та підстав 
для внесення змін до змісту Плану заходів. Бракує інформації про залучення 
громадян до підготовки регіональних документів щодо ВПО.
 

 За запитами публічної інформації до ОДА надано відповіді, але 
отримана інформація є неповною і не дає змоги оцінити зв’язок між витраче-
ними коштами, зусиллями виконавців Плану заходів та станом вирішення 
проблем ВПО, протидії корупційним зловживанням у виділенні коштів на 
задоволення їхніх потреб, а також оцінити обґрунтованість програмування 
заходів і запланованих закупівель, що мали б бути передбачені в Плані 
заходів. Водночас незрозуміло, завдяки чому у звітах про виконання Плану 
заходів вдається досягти таких позитивних зрушень.
 3. Незрозумілість зв’язку між зазначеними кількісними показника-
ми та запланованими результативними показниками і впливами Плану 
заходів 
 Незважаючи на отриману кількісну інформацію щодо виконання 
низки заходів Плану заходів, незрозумілим залишається зв’язок між зазна-
ченими кількісними показниками та запланованими результативними показ-
никами і впливами цього НПА. Зокрема, незрозумілим є зв’язок між виділени-
ми коштами в сфері кредитування чи завершення будівництва житла і станом 
вирішення житлових проблем ВПО.
 4. Брак інформації для оцінювання стану виконання очікуваних 
результативних показників
 Відсутня інформація про стан досягнення очікуваних результативних 
показників Плану заходів, а саме таких:
 – уточнення реальних масштабів житлових проблем ВПО й пов’яза-
них із ними втрат для суспільства;
 – підвищення антикорупційної орієнтації суспільства, що сприятиме 
моральному і фізичному оздоровленню населення;
 – підвищення рівня інформованості населення щодо стану вирішен-
ня питань ВПО;
 – залучення громадян до співпраці у сфері прийняття та виконання 
регуляторних актів сфери ВПО.
 Важливо, досліджувані НПА, які регулюють питання ВПО, характери-
зуються таким чином:
 – не передбачають створення умов для включення ВПО до участі у 
прийнятті, реалізації, моніторингу, внесенні змін та аналізу регуляторних 
актів;
 – не враховують гендерний підхід при розробленні регіональних НПА;
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 – здебільшого інформують ВПО за допомогою офіційних майдан-
чиків, не використовуючи можливість розповсюдження інформації через 
профільні мережі недержавних громадський організацій ВПО, участі ВПО в 
засіданнях виконавчих органів, контрольно-наглядові органи виконавчої 
влади та інші інструменти локальної демократії.
 Таким чином, чинні документи потребують доопрацювання у частині 
усунення бар’єрів для участі представників ВПО у процесі вироблення та прий-
няття управлінських рішень, прийняття нової Регіональної цільової програми 
щодо підтримки, адаптації та розвитку внутрішньо переміщених осіб у Луган-
ській області на 2020–2022 роки, яка буде розроблена згідно з дотриманням 
принципів доброго врядування, що передбачає чітке ресурсне забезпечення, 
виконавців, географічну прив’язаність, систему показників і відповідальності 
за здійснення заходів.
 
 IV. Рекомендації щодо вдосконалення НПА
 Вдосконалення дослідницької діяльності для планування заходів та 
їх відображення у НПА

 Створюючи та плануючи регуляторні акти (НПА), регіональним (а й 
частково місцевим) органам влади Луганщини слід взяти «на озброєння» 
різноманітні дослідницькі інструменти, які вже давно й успішно застосову-
ються міжнародними інституціями та недержавними громадськими організа-
ціями. Хоча такі інструменти, зазначені у регуляторних актах, звітах про їх 
виконання (застосування), не запрограмовані у програмових НПА ОДА:
 1. Соціологічні опитування. Важливим є оприлюднення результатів 
соціологічних опитувань у розрізі забезпечення потреб ВПО для кращого 
програмування подальших кроків для підвищення довіри, а також пропозиція 
до дослідницьких інституцій включати луганський регіон до переліку 
територій, у яких проводяться соціологічні опитування соціологічними 
компаніями.
 2. Експертні опитування. Такі опитування можна проводити серед 
представників житлово-експлуатаційних контор (ЖЕКів), об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків (ОСББ), органів самоорганізації населення 
(ОСН), громадських організацій та журналістів на регулярній основі. Вони 
дадуть змогу краще зрозуміти перешкоди, які стоять на шляху налагодження 
продуктивної комунікації між владою та громадянами (зокрема й ВПО) тощо.
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 3. Інформація про скарги від фізичних та юридичних осіб щодо 
порушення прав ВПО. Така інформація дасть змогу оцінити слабкі місця у 
роботі органів влади різних рівнів і належним чином реагувати на них, та в разі 
потреби публічно інформувати про вжиті заходи для виправлення ситуацій, 
які були предметом скарги від фізичних та юридичних осіб щодо неправомір-
них дій чи бездіяльності відповідальних осіб тощо.

 Вирішення проблемних питань ВПО та їх врахування у НПА

 Головним пріоритетом при використанні коштів допомоги ВПО мають 
бути програми розвитку, зокрема забезпечення можливостей самостійно 
заробляти засоби до існування, що є частиною довготривалих рішень. Тому на 
рівні регіону необхідно проводити роботу з пошуку можливостей зайнятості 
і працевлаштування та активізуватися у напрямі підтримки ініціатив, які 
сприяють інклюзивному розвитку ВПО та місцевих громад:
1. Політика довгострокових рішень повинна бути ретельно і гнучко адаптована 
до контексту і потреб ВПО. Фізична безпека та задоволення основних потреб 
можуть бути пріоритетом на перших етапах переміщення. У подальшому 
важливим є доступ до засобів до існування та житла – це пріоритети успішної 
місцевої інтеграції людей у затяжному переміщенні.
2. Фінансування програм для ВПО має відбуватися, радше за все, у межах 
чинних бюджетів, консолідація яких мала б стати пріоритетом регіонального 
управління.
3. Слід обговорити можливості внесення змін до чинних НПА та передбачити 
адекватне відображення проблем, пов’язаних із ВПО у проєкті майбутніх 
регуляторних актів. Щодо Луганської області, то, можливо, варто здійснити 
обговорення доцільності та необхідності розроблення та прийняття Регіональ-
ної цільової програми щодо підтримки, адаптації та розвитку внутрішньо 
переміщених осіб у Луганській області на 2020–2022 роки згідно з критеріями 
дотримання принципів доброго врядування.
4. Обговорення можливостей для передбачення адекватних фінансових 
ресурсів для вирішення нагальних проблем ВПО, зокрема й у межах місцевих 
цільових програм, що реалізуються у регіоні, та в разі можливості, виділити 
необхідні фінансові ресурси за результатами піврічної та квартальної звітності 
про виконання рішення про бюджет на 2020 рік та внесення змін до нього.
5. Зазначити обсяг та джерела фінансування 13-ти пунктів Плану заходів, які 
необхідні для виконання запланованих заходів, а також оприлюднювати їх 
щорічно.
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6. Розглянути результати альтернативного громадського моніторингу на 
засіданні колегії ОДА та за результатами розгляду питання розробити заходи, 
спрямовані на вдосконалення Плану заходів та розроблення місцевих (цільо-
вих) програм підтримки ВПО. Підготувати розпорядження керівника Лугансь-
кої ОДА – ОВЦА «Про розгляд пропозицій громадськості та експертів щодо 
покращення стану вирішення проблем ВПО та вдосконалення “Плану заходів з 
реалізації в Луганській області Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб та затвердження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення 
на період до 2020 року”, “Регіональної цільової програми житлового кредиту-
вання внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей на 2019–2021 роки” та 
“Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Луганській області на 2020 рік”».
7. Налагодити співпрацю з громадськими організаціями, які займаються 
питаннями, які впливають на стан вирішення проблем ВПО, та проінформувати 
їх про можливості залучення до виконання заходів НПА ОДА.
8. Проводити опитування громадян на інформаційних майданчиках ОДА щодо 
факторів, які впливають на  вирішення їхніх питань та на довіру до органів 
влади.
9. Крім розширення можливостей працевлаштування, розвитку молоді 
з числа ВПО та сприяння підприємництву серед ВПО, варто впроваджувати 
напрям забезпечення соціальним житлом, програми доступного житла для 
працездатного населення.
10. Рекомендовано для області сприяти підприємницькій активності ВПО, 
включивши їх як окрему категорію в програму підтримки малого і середнього 
бізнесу. Паралельно слід звернути увагу на забезпечення правовою, інформа-
ційною підтримкою ВПО.
11. Проблема забезпечення ВПО психосоціальною підтримкою теж перебуває 
поза належною увагою органів влади Луганської області. Тому необхідно 
оцінити проблеми забезпечення ВПО психосоціальною підтримкою та впрова-
дити таку програму за потребою.
12. Відкритість і доступність програм підтримки ВПО передбачає, що потрібно 
встановити обов’язок звітувати, зокрема публічно, щодо допомоги ВПО в 
межах чинних НПА.
 Вивчаючи доцільність та необхідність прийняття нової Регіональної 
цільової програми щодо підтримки, адаптації та розвитку внутрішньо перемі-
щених осіб у Луганській області на 2020–2022 роки, слід врахувати, що вона 
має розроблятися відповідно до критеріїв дотримання принципів доброго 
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врядування, а це, зі свого боку, передбачає чітке ресурсне забезпечення, 
виконавців, географічну прив’язаність, систему показників і відповідальності 
за проведення заходів:
1) інформаційне забезпечення ВПО: 
–  забезпечення роботи інформаційних центрів; 
–  створення інформаційних матеріалів; 
–  проведення престурів, інформаційно-консультаційних заходів;
2) створення належних умов проживання:
–  створення дієвих інструментів оповіщення та включення ВПО у житлову 
програму 70 х 30 (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
4 жовтня 2017 року № 769), яка передбачала б можливість співфінансування: 
70 % – державні субвенції та 30 % – кошти безпосередньо з місцевих бюджетів;
–  компенсація витрат підприємствам, установам, організаціям, пов’язаним із 
проживанням ВПО;
–  залучення міжнародної технічної допомоги для забезпечення житлом ВПО;
–  реалізація проєктів із будівництва та реконструкції приміщень під житло;
3) надання якісних правових послуг ВПО та підвищення їхньої обізнаності:
–  діяльність «вікна адміністративних послуг» на КПВВ;
–  безоплатна правова допомога ВПО;
–  розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів;
4) сприяння працевлаштуванню безробітних із числа ВПО та здійснення їхньо-
го професійного навчання як умови підвищення конкурентоздатності на ринку 
праці:
–  залучення міжнародних проєктів для підтримки підприємництва; 
–  проведення тренінгів із розвитку підприємництва;
–  компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих 
безробітних із числа ВПО;
–  виплата компенсації зареєстрованим безробітним із числа ВПО витрат для 
проходження попереднього медичного та наркологічного огляду;
–  здійснення індивідуального супроводу безробітних із числа ВПО, який 
передбачає протягом 12 місяців психологічну, соціальну та юридичну 
підтримку;
–  залучення ВПО до громадських та інших робіт;
–  здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції, надання ваучерів на навчання;
5) покращення механізмів надання соціальної допомоги та пенсійних послуг:
–  модернізація мобільних офісів для прийому документів;
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–  підвищення знань соціальних працівників при наданні психологічної допо-
моги ВПО;
–  надання матеріальної допомоги ВПО;
6) підтримка і захист дітей: 
– забезпечення ведення реєстру дітей сиріт – ВПО, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які перемістилися з окупованих територій без 
супроводу законних представників; 
–  організація оздоровлення та відпочинку ВПО; 
–  розвиток освітніх центрів «Донбас-Україна»;
7) створення сприятливих умов для заняття фізичною культурою та спортом;
8) забезпечення психологічної та медичної підтримки ВПО;
9) сприяння реінтеграції ВПО в суспільство приймаючих громад.
 Щодо останнього, то це питання варто було б вирішувати в комплексі 
через створення регіональної та місцевих стратегій формування інклюзивних 
середовищ у відповідних громадах.
 Розроблення програм інтеграції ВПО має ґрунтуватися на тому, які 
категорії ВПО переважають у загальній кількості переселенців. Це має впли-
вати на пріоритети при плануванні регіональної цільової програми. Зокрема, 
наявність переселенців працездатного віку передбачає необхідність надавати 
їм можливості забезпечувати себе самим. Водночас, якщо здебільшого до 
району чи міста переїхали переселенці пенсійного віку, це має стати стимулом 
для створення соціального житла.
 Органам виконавчої влади було б доцільно вивчити досвід і врахува-
ти «вузькі місця» впровадження комунальної програми Криворізької міської 
ради, яка передбачає захист дітей, які мають офіційний статус постраждалих 
унаслідок військових дій, і коштом міського бюджету зможуть отримувати:
–  щорічну грошову виплату розміром у 5 000 грн;
–  безкоштовний проїзд у міському транспорті;
–  безкоштовне харчування у шкільних закладах;
–  безкоштовні оздоровчі програми;
–  50 % компенсації витрат на дитячий садок;
–  компенсацію витрат на лікування з розрахунку не більше 9 000 грн на рік.
 Рекомендації для вирішення житлової проблеми для переселенців та 
більш ефективної реалізації чинної державної програми з будівництва тимча-
сового житла для ВПО:
–  підготувати інформаційне роз’яснення про порядок реалізації державних 
житлових програм для ВПО, який би чітко визначав умови державної підтримки, 
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 3. Інформація про скарги від фізичних та юридичних осіб щодо 
порушення прав ВПО. Така інформація дасть змогу оцінити слабкі місця у 
роботі органів влади різних рівнів і належним чином реагувати на них, та в разі 
потреби публічно інформувати про вжиті заходи для виправлення ситуацій, 
які були предметом скарги від фізичних та юридичних осіб щодо неправомір-
них дій чи бездіяльності відповідальних осіб тощо.

 Вирішення проблемних питань ВПО та їх врахування у НПА

 Головним пріоритетом при використанні коштів допомоги ВПО мають 
бути програми розвитку, зокрема забезпечення можливостей самостійно 
заробляти засоби до існування, що є частиною довготривалих рішень. Тому на 
рівні регіону необхідно проводити роботу з пошуку можливостей зайнятості 
і працевлаштування та активізуватися у напрямі підтримки ініціатив, які 
сприяють інклюзивному розвитку ВПО та місцевих громад:
1. Політика довгострокових рішень повинна бути ретельно і гнучко адаптована 
до контексту і потреб ВПО. Фізична безпека та задоволення основних потреб 
можуть бути пріоритетом на перших етапах переміщення. У подальшому 
важливим є доступ до засобів до існування та житла – це пріоритети успішної 
місцевої інтеграції людей у затяжному переміщенні.
2. Фінансування програм для ВПО має відбуватися, радше за все, у межах 
чинних бюджетів, консолідація яких мала б стати пріоритетом регіонального 
управління.
3. Слід обговорити можливості внесення змін до чинних НПА та передбачити 
адекватне відображення проблем, пов’язаних із ВПО у проєкті майбутніх 
регуляторних актів. Щодо Луганської області, то, можливо, варто здійснити 
обговорення доцільності та необхідності розроблення та прийняття Регіональ-
ної цільової програми щодо підтримки, адаптації та розвитку внутрішньо 
переміщених осіб у Луганській області на 2020–2022 роки згідно з критеріями 
дотримання принципів доброго врядування.
4. Обговорення можливостей для передбачення адекватних фінансових 
ресурсів для вирішення нагальних проблем ВПО, зокрема й у межах місцевих 
цільових програм, що реалізуються у регіоні, та в разі можливості, виділити 
необхідні фінансові ресурси за результатами піврічної та квартальної звітності 
про виконання рішення про бюджет на 2020 рік та внесення змін до нього.
5. Зазначити обсяг та джерела фінансування 13-ти пунктів Плану заходів, які 
необхідні для виконання запланованих заходів, а також оприлюднювати їх 
щорічно.

вимоги до документів для участі у програмі, строки реалізації програми, 
необхідність перегляду пріоритетних критеріїв надання житла в частині 
виокремлення таких категорій, як особи поважного віку (70+), одинокі особи 
тощо;
–  сприяти консолідації та узгодженості дій місцевих громад Луганщини у 
впровадженні програми 70 % на 30 % на вільній території регіону – через коор-
динацію дій місцевих органів влади та недержавних організацій ВПО задля 
долучення до участі в державній програмі тимчасового житла для переселен-
ців;
–  збільшити тривалість проживання у тимчасовому житлі для осіб похилого 
віку, осіб з інвалідністю, участь яких в інших житлових програмах є ускладне-
ною або неможливою;
–  активно поширювати інформацію про успішно реалізовані програми з 
будівництва тимчасового житла для того, щоб мотивувати органи влади на 
місцях до подання відповідних заявок.
 Луганській ОДА – ОВЦА слід передбачити механізм залучення 
органів місцевого самоврядування та місцевої влади до формування фондів 
житла для ВПО, передбачивши у місцевих бюджетах на 2020 рік кошти на ці 
цілі.
 Профільним структурним підрозділам ОДА – сформувати фонди 
житла для тимчасового проживання ВПО, провести облік ВПО, які потребують 
надання житла, та задіяти реалізацію реальних заходів Регіональної цільової 
програми, спрямованої на вирішення житлового питання ВПО.

 Пропозиція для ініціативи голові Луганської ОДА – керівнику ОВЦА
 
 Використовуючи міжнародний досвід і методологічні напрацювання, 
впровадити в Луганській області ефективну модель інклюзії (включення) 
приватного сектору для розвитку приймаючих громад регіону:
–  вивчити досвід використання різних моделей включення приватного секто-
ру до регіонального та місцевого розвитку, зокрема завдяки моніторингу та 
робочим і навчальним візитам;
–  впровадити обласну фінансову підтримку громад, постраждалих унаслідок 
збройного конфлікту,  для реалізації спільних проєктів із залученням місце-
вого соціально відповідального бізнесу (співфінансування) для вирішення 
проблем ВПО та місцевих громад.
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V. Пропозиції щодо використання звіту

 Проведення альтернативного громадського моніторингу Програми та 
Плану заходів, як і оцінка стану програмування ознак результативних показників 
та позитивних впливів НПА, дало можливість отримати незалежну та критичну 
оцінку процедур підготовки програм і планів, оцінити стан їхньої реалізації та 
звітування, зрештою – оцінити зміст Програми та Плану заходів. Виявлені слабкі 
місця потребують більшої уваги як громадськості, так і регіональної влади, її 
профільних інституцій. 
 Висновки за результатами громадського моніторингу можуть стати 
основою для налагодження конструктивного та предметного діалогу за участю 
органів місцевого самоврядування, регіональної влади та громадськості 
(передусім ВПО) як задля вдосконалення змістовного наповнення і процедур 
підготовки, реалізації та звітування щодо подібних програм загалом і Цільової 
регіональної програми підтримки, адаптації та розвитку внутрішньо переміще-
них осіб у Луганській області на 2020–2022 роки зокрема.
 Досі в обласних центрах України, де діють подібні програми, представ-
ники громадськості не здійснювали незалежні комплексні громадські моніто-
ринги та оцінку подібних програм із точки зору їхньої відповідності принципам 
доброго врядування. Результати громадського моніторингу НПА, які регулюють 
питання підтримки, адаптації та інтеграції ВПО, як і оцінка стану програмування 
ознак результативних показників та позитивних впливів, вперше в Україні дали 
змогу оцінити стан реалізації політики для комплексного вирішення проблем 
ВПО у Луганській області та підготувати рекомендації щодо вдосконалення 
чинної регіональної політики у цій сфері з дотриманням принципів доброго 
врядування. Запропоновані рекомендації можуть стати основою для розроблен-
ня цільових регіональних програм, які в подальшому мають потенціал інтегрува-
тися до стратегічних і програмних документів розвитку регіонів та міст країни.
 Розроблені у межах дослідження пропозиції дадуть змогу вдосконали-
ти процедури підготовки, виконання та звітування щодо Плану заходів і подібних 
місцевих (цільових) програм, а також забезпечити більш результативну й ефек-
тивну співпрацю громадськості (зокрема й ВПО), органів регіональної та місцевої 
влади і профільних інституцій задля забезпечення підтримки, адаптації та 
інклюзії ВПО у містах і селах Луганської області.
 Аналітичний звіт є кроком у напрямку кращого розуміння проблем ВПО 
на місцевому та регіональному рівнях, підготовки більш результативних й ефек-
тивних регіональних і комунальних цільових програм у сфері підтримки та 
інклюзії ВПО.
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РЕЗЮМЕ
громадського моніторингу «Ефективність використання державних

ресурсів для вирішення проблем ВПО у Луганській області»

ДОСЯГНЕННЯ: 
1. Підготовлено комплексне громадське дослідження регіональних НПА 
(планів, програм) у сфері підтримки, адаптації та інтеграції ВПО на прикладі 
Луганської області.
2. Зафіксовано та описано проблеми, пов’язані з підготовкою, виконанням і 
звітуванням НПА підтримки, адаптації та інтеграції ВПО.
Підготовлені рекомендації дадуть змогу:
–  покращити змістовне наповнення чинного Плану заходів з реалізації в 
Луганській області Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 
затвердження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на 
період до 2020 року та заходів із його виконання;
–  зафіксувати вимоги до звітності про виконання регіональних НПА (планів, 
програм) у сфері підтримки, адаптації та інтеграції ВПО;
–  удосконалити процедури підготовки та звітування щодо НПА у сфері 
підтримки, адаптації та інтеграції ВПО;
–  звернути увагу на найбільш пріоритетні напрями та форми співпраці грома-
ди з органами влади у сфері підтримки, адаптації та інтеграції ВПО;
–  ініціювати прийняття Цільової регіональної програми підтримки, адаптації та 
розвитку внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 2020–2022 роки;
–  створити комплексний підхід для забезпечення інтеграції ВПО у регіоні з 
використанням принципів доброго врядування.

ЗАФІКСОВАНО:
1. Важливість запровадження принципів доброго врядування під час підготов-
ки, виконання та звітування НПА (планів, програм) у сфері підтримки, адапта-
ції та інтеграції ВПО у Луганській області.
2. Необхідність комплексного підходу до оцінки проблематики ВПО, їх інтеграції 
в регіоні. Підготовка Цільової регіональної програми підтримки, адаптації та 
розвитку внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 2020–2022 роки 
є одним із інструментів впровадження цього комплексного підходу поряд із 
більш чітким відображенням проблематики ВПО у стратегічних та програмних 
документах Луганської ОДА – ОВЦА.
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3. Брак конкретної статистичної інформації щодо виконання кожного із 
напрямів та заходів Плану заходів.
4. Відсутність звітної інформації щодо впливу кожного з напрямів і заходів 
Плану заходів на динаміку вирішення проблем ВПО та порівняння досягнутих 
результатів із аналогічними результатами за попередні звітні періоди.
5. Відсутність інформації щодо пов’язаності проблем ВПО з впровадженням 
окремих заходів у НПА.
6. Відсутність інформації щодо критеріїв, за якими було визначено кількість 
ресурсів, які виділяються у межах виконання заходів НПА.
7. Відсутність інформації про обсяги та джерела фінансування п’яти заходів 
Плану заходів та двох заходів Програми. Переважно кошти на ці напрями 
передбачені в інших регіональних цільових програмах, але інформації про це 
немає у Плані заходів та Програмі.

Таблиця 4
Оцінка ознак результативності та позитивних впливів на стан ефективності 

використання державних ресурсів у межах напрямів вирішення проблем ВПО 
у Луганській області
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Забезпечення першочергових потреб ВПО. Фінансу-
вання відбувається переважно за кошти державного, 
а не місцевого бюджету.

Відчутні 

Забезпечення дієвості програм і заходів щодо підтрим-
ки та адаптації ВПO. 
Створення можливостей для професійної перепідго-
товки та підвищення кваліфікації ВПО з урахуванням 
потреб місцевого ринку праці. 
Створення сприятливих умов для життєдіяльності 
переміщених громадян. 
Забезпечення права ВПО на житло. 

Незначні 

Удосконалення механізму міжвідомчої та міжсекто-
ральної координації здійснення заходів з інтеграції, 
соціальної адаптації та захисту ВПО. 
Запобігання проявам негативного ставлення до ВПО, 
забезпечення соціальної злагоди та згуртованості у 
місцевих громадах, які їх приймають.

Не вдалося зафіксувати та оцінити



ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Удосконалити процедури підготовки, виконання та звітування щодо НПА у 
сфері підтримки, адаптації та інтеграції ВПО та подібних регіональних (цільових) 
програм.
2. Покращити змістовне наповнення Цільової регіональної програми підтримки, 
адаптації та розвитку внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 
2020–2022 роки.

ЩО ЦЕ ДАСТЬ ВЛАДІ?

1. Можливість кращого розуміння інструментів та підходів до підготовки подіб-
них програм і важливості налагодження співпраці з громадянами.
2. Фокус уваги на те, що є важливим під час підготовки та звітування щодо 
виконання програми.
3. Важливість застосування комплексного підходу до вирішення проблеми ВПО 
завдяки більш чіткому та детальному опису проблем і того, що має бути зробле-
но для їхнього вирішення на рівні стратегічних документів розвитку області, на 
рівні цільових програм, які реалізуються у регіоні, та на рівні рішення про 
бюджет, а також зазначення того, яким чином необхідно оцінювати результати та 
впливи на вирішення проблем.

ЩО ЦЕ ДАСТЬ ГРОМАДЯНАМ?

1. Підвищення обізнаності щодо змісту програми.
2. Краще розуміння можливостей та інструментів, які можна використовувати 
для вирішення проблем ВПО.
3. Інструментарій для громадського моніторингу.

ЩО ЦЕ ДАСТЬ ГРОМАДЯНАМ І ВЛАДІ?

Дослідження може стати основою для розроблення НПА та забезпечення їхньої 
інтеграції до стратегічних, програмних і фінансових документів розвитку регіону.
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V. Пропозиції щодо використання звіту

 Проведення альтернативного громадського моніторингу Програми та 
Плану заходів, як і оцінка стану програмування ознак результативних показників 
та позитивних впливів НПА, дало можливість отримати незалежну та критичну 
оцінку процедур підготовки програм і планів, оцінити стан їхньої реалізації та 
звітування, зрештою – оцінити зміст Програми та Плану заходів. Виявлені слабкі 
місця потребують більшої уваги як громадськості, так і регіональної влади, її 
профільних інституцій. 
 Висновки за результатами громадського моніторингу можуть стати 
основою для налагодження конструктивного та предметного діалогу за участю 
органів місцевого самоврядування, регіональної влади та громадськості 
(передусім ВПО) як задля вдосконалення змістовного наповнення і процедур 
підготовки, реалізації та звітування щодо подібних програм загалом і Цільової 
регіональної програми підтримки, адаптації та розвитку внутрішньо переміще-
них осіб у Луганській області на 2020–2022 роки зокрема.
 Досі в обласних центрах України, де діють подібні програми, представ-
ники громадськості не здійснювали незалежні комплексні громадські моніто-
ринги та оцінку подібних програм із точки зору їхньої відповідності принципам 
доброго врядування. Результати громадського моніторингу НПА, які регулюють 
питання підтримки, адаптації та інтеграції ВПО, як і оцінка стану програмування 
ознак результативних показників та позитивних впливів, вперше в Україні дали 
змогу оцінити стан реалізації політики для комплексного вирішення проблем 
ВПО у Луганській області та підготувати рекомендації щодо вдосконалення 
чинної регіональної політики у цій сфері з дотриманням принципів доброго 
врядування. Запропоновані рекомендації можуть стати основою для розроблен-
ня цільових регіональних програм, які в подальшому мають потенціал інтегрува-
тися до стратегічних і програмних документів розвитку регіонів та міст країни.
 Розроблені у межах дослідження пропозиції дадуть змогу вдосконали-
ти процедури підготовки, виконання та звітування щодо Плану заходів і подібних 
місцевих (цільових) програм, а також забезпечити більш результативну й ефек-
тивну співпрацю громадськості (зокрема й ВПО), органів регіональної та місцевої 
влади і профільних інституцій задля забезпечення підтримки, адаптації та 
інклюзії ВПО у містах і селах Луганської області.
 Аналітичний звіт є кроком у напрямку кращого розуміння проблем ВПО 
на місцевому та регіональному рівнях, підготовки більш результативних й ефек-
тивних регіональних і комунальних цільових програм у сфері підтримки та 
інклюзії ВПО.

ЗРОБЛЕНО важливий крок у напрямку
 належного впровадження принципів доброго врядування 

у Луганській області

 Використання (відтворення, передрук, розповсюдження, публічний показ (зокрема 
ефірний, кабельний), переклад, переробка й інші способи використання) можливе за умови 
посилання на першоджерело проєкту. Посилання на автора звіту в разі використання його 
матеріалів, методики, використання у межах публікації є обов’язковими. Думки, висновки чи 
рекомендації належать авторам чи упорядникам видання та не обов’язково відображають 
погляди громадської організації «Громадський Холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”» та Ради Європи.

Координати виконавців: 

Рух «Спільно безпеці Луганщини, #СбЛ» ГО «Міст 3.10» 

Публікація підготовлена в межах гранту, наданого
проєктом Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: 
розробка тривалих рішень”


