
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Державний секретар Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 

 

_______________С. Л. ЗЛАКОМАН 

18 грудня  2018 р. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

щодо проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік 

 

№ Питання або проект 

нормативно-правового акту 

Захід, що 

проводитиметься 

у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурног

о підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

(телефон) 

1.  План заходів з реалізації Стратегії інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та 

впровадження довгострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 

2020 року 

Публічне 

громадське 

обговорення 

проекту 

січень  

 

Внутрішньо переміщені 

особи, громадські 

організації, що опікуються 

правами внутрішньо 

переміщених осіб,  

 міжнародні й національні 

гуманітарні організації 

Управління з 

питань 

внутрішньо-

переміщених осіб 

та гуманітарного 

співробітництва, 

Колупаха І.М. 

(044) 536-92-52  

2.  Виявлення корупційних ризиків у діяльності 

Міністерства, підготовка Антикорупційної 

програми на 2018 рік 

Публічне 

громадське 

обговорення 

корупційних 

ризиків 

до 10 лютого  Громадські організації, 

діяльність яких пов’язана 

із запобіганням корупції в 

Україні 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 



Міністерства корупції 

Рагімов В.Т. 

(044) 536-92-49 

3.  Обговорення актуальних проблем щодо: 

- налагодження тісної взаємодії між 

Міністерством і громадськими 

організаціями, напрацювання пропозицій 

щодо спільних заходів в сфері захисту прав 

ВПО та людей, що проживають на 

тимчасово неконтрольованих територіях; 

-  надання допомоги громадам, що прийняли 

найбільшу кількість внутрішньо 

переміщених осіб; 

- сприяння відновленню, розбудові відносин 

та довіри в суспільстві, що постраждало 

внаслідок збройної агресії проти України 

Зустріч в м. 

Краматорськ 

Донецької 

області 

січень-лютий 

 

ВПО, особи, проживаючі  

на тимчасово 

непідконтрольних 

територіях, постраждалі 

внаслідок військових дій 

на території України, 

громади, що прийняли 

найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Сектор 

у Донецькій 

області 

Малиш Д.О. 

(067) 424-98-00 

 

4.  Можливі напрямки подальшої інтеграції та 

взаємодії корінних народів та представників 

місцевих громад. Розроблення плану заходів 

з покращення міжетнічних стосунків на 

території області 

Круглий стіл лютий 

 

Регіональний меджліс 

кримськотатарського 

народу у м. Херсон, 

регіональний меджліс 

кримськотатарського 

народу у Херсонській 

області, представник 

Херсонської ОДА, рада 

національних меншин та 

корінних народів при 

Херсонській ОДА 

Сектор у 

Херсонській 

області, 

Чистіков Д.М. 

(095)8078467 

5.  Проблемні питання, з якими стикаються 

ВПО та мешканці окупованого Криму на 

території Херсонської області. Напрямки 

покращення ситуації в сфері допомоги 

зазначеним категоріям населення 

Нарада із 

зацікавленими 

сторонами 

березень  ВПО м. Херсон та 

Херсонської області, 

мешканці окупованого 

Криму, які приїздять до 

регіону для отримання 

Сектор у 

Херсонській 

області, 

Чистіков Д.М. 

(095)8078467 



адміністративних послуг, 

представники громадських 

організацій, що надають 

допомогу ВПО, 

регіональні державні 

установи, на які покладені 

функції з надання 

допомоги  

(адміністративних послуг) 

переселенцям 

6.  Обговорення актуальних проблем щодо: 

- інформування про діяльність Міністерства; 

- проблемних питань ВПО, напрацювання 

спільних дій в сфері захисту їх прав та 

людей, що проживають на тимчасово 

неконтрольованих територіях; 

- напрацювання спільних дій в сфері 

сприяння відновленню, розбудові відносин 

та довіри в суспільстві, що постраждало 

внаслідок збройної агресії проти України 

Зустріч в м. 

Слов’янськ 

Донецької 

області 

березень-

квітень 

 

ВПО, особи, проживаючі  

на тимчасово 

непідконтрольних 

територіях, постраждалі 

внаслідок військових дій 

на території України, 

громади, що прийняли 

найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Сектор 

у Донецькій 

області 

Малиш Д.О. 

(067) 424-98-00 

 

7.  Підготовка до вступної кампанії 2018 року 

«Крим-Україна» на території Херсонської 

області 

Круглий стіл травень 

 

Освітні центри «Крим-

Україна» в м. Херсон, 

представники громадських 

організацій, які надають 

допомогу мешканцям 

окупованого Криму, 

студенти з Криму, які 

навчаються в ВНЗ м. 

Херсон, Департамент 

науки та освіти 

Херсонської ОДА 

 

Сектор у 

Херсонській 

області, 

Чистіков Д.М. 

(095)8078467 



8.  Обговорення актуальних проблем щодо: 

- питання житла для ВПО; 

- проблем оформлення правочинів купівлі-

продажу нерухомості на непідконтрольних 

Україні територіях; 

- налагодження взаємодії в сфері 

розповсюдження інформації щодо 

можливості отримання середньої освіти у 

формі дистанційного навчання для дітей з 

непідконтрольних Україні територій; 

- напрацювання пропозицій щодо створення 

умов для отримання широкого спектру 

адміністративних послуг та можливості 

отримання «супутніх послуг», насамперед 

банківського/касового обслуговування 

поблизу лінії зіткнення; 

- проблемних питань функціонування 

контрольного пункту в’їзду- виїзду 

«Майорське» 

Зустріч в м. 

Бахмут 

Донецької 

області 

травень 

 

ВПО, особи, проживаючі  

на тимчасово 

непідконтрольних 

територіях, постраждалі 

внаслідок військових дій 

на території України, 

громади, що прийняли 

найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Сектор 

у Донецькій 

області 

Малиш Д.О. 

(067) 424-98-00 

 

9.  Обговорення актуальних проблем щодо: 

- налагодження тісної взаємодії між 

Міністерством і громадськими 

організаціями, напрацювання пропозицій 

щодо спільних заходів в сфері захисту прав 

ВПО та людей, що проживають на 

тимчасово неконтрольованих територіях; 

-  надання допомоги громадам, що прийняли 

найбільшу кількість внутрішньо 

переміщених осіб; 

- сприяння відновленню, розбудові відносин 

та довіри в суспільстві, що постраждало 

внаслідок збройної агресії проти України 

Зустріч в м. 

Костянтинівка 

Донецької 

області 

червень 

 

ВПО, особи, проживаючі  

на тимчасово 

непідконтрольних 

територіях, постраждалі 

внаслідок військових дій 

на території України, 

громади, що прийняли 

найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Сектор 

у Донецькій 

області 

Малиш Д.О. 

(067) 424-98-00 

 



10.  Обговорення актуальних проблем щодо: 

- налагодження тісної взаємодії між 

Міністерством і громадськими 

організаціями, напрацювання пропозицій 

щодо спільних заходів в сфері захисту прав 

ВПО та людей, що проживають на 

тимчасово неконтрольованих територіях; 

- проблемних питань, які виникають у роботі 

міжнародних організацій під час доставки 

гуманітарних вантажів та іншої діяльності 

на тимчасово непідконтрольній території; 

- налагодження взаємодії щодо регулярного 

висвітлення проблеми збройної агресії РФ 

на Донбасі, створення спеціалізованого 

контенту та поширення друкованих засобів 

масової інформації «безкоштовно» в містах 

та селищах, які знаходяться на лінії 

зіткнення 

Зустріч в м. 

Торецьк 

Донецької 

області 

липень 

 

ВПО, особи, що 

проживають  на тимчасово 

непідконтрольних 

територіях, постраждалі 

внаслідок військових дій 

на території України, 

громади, що прийняли 

найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Сектор 

у Донецькій 

області 

Малиш Д.О. 

(067) 424-98-00 

 

11.  Обговорення актуальних проблем щодо: 

- проблем підтримки ВНЗ-переселенців та 

студентів-ВПО, моніторинг їх потреб та 

адаптації; 

-  надання допомоги громадам, що прийняли 

найбільшу кількість внутрішньо 

переміщених осіб; 

- сприяння відновленню і розбудові відносин 

і довіри в суспільстві, що безпосередньо 

постраждало внаслідок збройної агресії 

проти України 

Зустріч в м. 

Покровськ 

Донецької 

області 

серпень 

 

ВПО, особи, що 

проживають  на тимчасово 

непідконтрольних 

територіях, постраждалі 

внаслідок військових дій 

на території України, 

громади, що прийняли 

найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Сектор 

у Донецькій 

області 

Малиш Д.О. 

(067) 424-98-00 

 

12.  Інтегрування студентів з НКТ в молодіжний 

простір України 

Молодіжний 

Форум 

«Адаптуватись 

вересень Студенти переміщеного 

ВУЗу м.Старобільськ 

Сектор у 

Луганській 

області, 



чи ізолюватись?» 

(м.Старобільськ) 

Копилов С.М. 

(0645)70-07-88 

13.  Обговорення актуальних проблем щодо: 

- проблем психологічної підтримки ВПО; 

- напрацювання пропозицій щодо проблеми 

інформаційного вакууму в прифронтових 

зонах через відсутність Інтернету, 

налагодження взаємодії з метою 

розповсюдження друкованих видань, 

регулярного висвітлення проблеми збройної 

агресії РФ на Донбасі, створення 

спеціалізованого контенту; 

- проблемних питань функціонування 

контрольного пункту в’їзду- виїзду 

«Гнутове»; 

- налагодження взаємодії в сфері 

розповсюдження інформації щодо 

можливості отримання середньої освіти в 

формі дистанційного навчання для дітей з 

непідконтрольних Україні територій; 

- проблемних питань, які виникають у роботі 

міжнародних організацій під час доставки 

гуманітарних вантажів та іншої діяльності 

на тимчасово непідконтрольній території; 

- напрацювання пропозицій щодо створення 

умов для отримання широкого спектру 

адміністративних послуг та можливості 

отримання «супутніх послуг», насамперед 

банківського/касового обслуговування 

поблизу лінії зіткнення 

Зустріч в м. 

Маріуполь 

Донецької 

області 

жовтень ВПО, особи, проживаючі  

на тимчасово 

непідконтрольних 

територіях, постраждалі 

внаслідок військових дій 

на території України, 

громади, що прийняли 

найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Сектор 

у Донецькій 

області 

Малиш Д.О. 

(067) 424-98-00 

 

14.  Результати вступної кампанії мешканців 

окупованого Криму до місцевих ВНЗ  

Нарада із 

зацікавленими 

жовтень 

 

Освітні центри «Крим-

Україна» в м. Херсон, 

Сектор у 

Херсонській 



сторонами  представники громадських 

організацій, які надають 

допомогу мешканцям 

окупованого Криму, 

студенти з Криму, які 

навчаються в ВНЗ 

м.Херсон, Департамент 

науки та освіти 

Херсонської ОДА 

області, 

Чистіков Д.М. 

(095)8078467 

15.  Результати роботи місцевих державних 

органів, громадських організацій та інших 

структур в напрямку допомоги ВПО та 

мешканцям окупованого Криму, у тому 

числі в напрямку адаптації та інтеграції за 

2018 рік 

Робоча нарада листопад  Місцеві державні органи, 

які приймають участь в 

роботі з ВПО та 

мешканцями окупованого 

Криму, громадські 

організації, регіональний 

меджліс 

кримськотатарського 

народу, ініціативні групи з 

числа ВПО 

Сектор у 

Херсонській 

області, 

Чистіков Д.М. 

(095)8078467 

16.  Підвищення ефективності діалогів з питань 

примирення в громадах 

Зустріч з 

громадськими 

організаціями, 

створеними ВПО 

(м.Старобільськ) 

перше 

півріччя   

Представники ГО, ВПО, 

мешканці приймаючих 

громад 

Сектор у 

Луганській 

області, 

Копилов С.М. 

(0645)70-07-88 

17.  Обговорення потреб громад Донецької та 

Луганської областей щодо реалізації заходів 

з протимінної діяльності 

Форум перше 

півріччя 

Органи місцевого 

самоврядування, 

представники громад 

Донецької та Луганської 

областей 

Відділ з питань 

підтримки громад 

та зв’язків з 

громадянами 

управління з 

питань східних 

регіонів 

(044) 536-9254 



18.  Обговорення актуальних проблем щодо: 

- проблемних питань функціонування 

контрольного пункту в’їзду- виїзду 

«Новотроїцьке»; 

- налагодження взаємодії в сфері 

розповсюдження інформації щодо 

можливості отримання середньої освіти в 

формі дистанційного навчання для дітей з 

непідконтрольних Україні територій; 

- координація зусиль щодо зменшення 

антиукраїнського мовлення з території, де 

органи тимчасово не здійснюють свої 

повноваження та території РФ; 

- проблемних питань, які виникають у роботі 

міжнародних організацій під час доставки 

гуманітарних вантажів та іншої діяльності 

на тимчасово непідконтрольній території; 

- напрацювання пропозицій щодо підтримки  

територіальних громад Донецької області, 

що проживають на територіях, 

постраждалих внаслідок військових дій та 

поблизу лінії зіткнення в рамках державної 

політики із децентралізації влади 

Зустріч в м. 

Волноваха 

Донецької 

області 

протягом 

року 

ВПО, особи, проживаючі  

на тимчасово 

непідконтрольних 

територіях, постраждалі 

внаслідок військових дій 

на території України, 

громади, що прийняли 

найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Сектор 

у Донецькій 

області 

Малиш Д.О. 

(067) 424-98-00 

 

19.  Питання захисту конституційних прав і 

свобод ВПО в Луганській області 

Круглий стіл протягом 

третього 

кварталу 

Представники ГО, ВПО, 

МГО 

Сектор у 

Луганській 

області, 

Копилов С.М. 

(0645)70-07-88 

20.  Гуманітарна ситуація в населених пунктах 

уздовж «лінії розмежування». Ситуація на 

КПВВ 

Загальна 

координаційна 

зустріч з 

представниками 

щомісяця 

протягом 

року 

Мешканці населених 

пунктів, що проживають 

біля «лінії розмежування» 

у Луганській області, ВПО  

Сектор у 

Луганській 

області, 

Копилов С.М. 



Міжнародних 

гуманітарних 

організацій 

(0645)70-07-88 

21.  Залучення громадських організацій до 

процесів відновлення та розбудови миру 

Міжрегіональні 

зустрічі з 

громадськими 

організаціями, 

які працюють з 

ВПО 

(м.Старобільськ, 

м.Золоте, 

м.Сєвєродонецьк, 

м.Станиця 

Луганська) 

один раз у 

квартал 

протягом 

року 

Представники ГО, ВПО, 

мешканці приймаючих 

громад. 

Сектор у 

Луганській 

області, 

Копилов С.М. 

(0645)70-07-88 

22.  Обговорення проблемних питань територій, 

що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту 

Круглий стіл один раз 

на рік 

Представники всіх 

категорій населення, які 

мешкають на території 

Донецької та Луганської 

областей 

Відділ з питань 

підтримки громад 

та зв’язків з 

громадянами 

управління з 

питань східних 

регіонів 

(044) 536-9254 

23.  Обговорення актуальних проблем щодо: 

- проблемних питань функціонування 

контрольного пункту в’їзду- виїзду 

«Мар’їнка»; 

- налагодження взаємодії в сфері 

розповсюдження інформації щодо 

можливості отримання середньої освіти в 

формі дистанційного навчання для дітей з 

непідконтрольних Україні територій; 

- напрацювання пропозицій щодо створення 

Зустріч в  

м. Курахове 

Донецької 

області 

протягом 

року 

 

ВПО, особи, проживаючі  

на тимчасово 

непідконтрольних 

територіях, постраждалі 

внаслідок військових дій 

на території України, 

громади, що прийняли 

найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Сектор 

у Донецькій 

області 

Малиш Д.О. 

(067) 424-98-00 

 



умов для отримання широкого спектру 

адміністративних послуг та можливості 

отримання «супутніх послуг», насамперед 

банківського/касового обслуговування 

поблизу лінії зіткнення; 

- налагодження взаємодії щодо регулярного 

висвітлення проблеми збройної агресії РФ 

на Донбасі, створення спеціалізованого 

контенту та поширення друкованих засобів 

масової інформації «безкоштовно» в містах 

та селищах, які знаходяться на лінії 

зіткнення; 

- координація зусиль щодо зменшення 

антиукраїнського мовлення з території, де 

органи тимчасово не здійснюють свої 

повноваження та території РФ 

 

 

Завідувач Сектору взаємодії  

із ЗМІ та громадськістю            Ю. В. Сурмак  

 


