Проект ПЛАНУ ДІЙ на 2016-2017 (станом на 28 січня 2016 )
Проект Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні»
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Конкретна ціль 1: Нормативно-правова база стосовно внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
Сприяти удосконаленню нормативно-правової бази у сфері захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні відповідно до європейських та міжнародних
стандартів.
Конкретна ціль 2: Імплементація стандартів стосовно ВПО і відповідних процедур
Підвищити спроможність відповідних органів влади, державних службовців, суддів, адвокатів, керівників галузі охорони здоров’я, неурядових організацій та інших
зацікавлених сторін ефективно захищати права ВПО, у тому числі через покращення координації та поліпшення доступу ВПО до засобів правового захисту;
підвищити спроможність реагувати на порушення, які диспропорційно впливають на жінок, і надавати психологічну, медичну та соціальну підтримку ВПО, у тому
числі літнім людям та іншим уразливим групам населення.
Конкретна ціль 3: Підвищення рівня обізнаності
Підвищити обізнаність серед законотворців і високопосадовців, внутрішньо переміщених осіб, приймаючих громад, державних службовців та суспільства у цілому
про ситуацію з ВПО, їхній досвід та можливість реалізації їх прав, з акцентом на порушення, які диспропорційно впливають на жінок-переселенок, а також про
психологічні, медичні та соціальні проблеми, що впливають на ВПО, у тому числі на літніх людей та інші уразливі групи населення.
Конкретна ціль 4: Інтеграція
Сприяти розвитку інтеграційної політики для ВПО і підтримувати ініціативи щодо інтеграції та підвищення спроможності ВПО на рівні громад з метою знаходження
довготривалих рішень.
Національні партнери [залежно від виду заходу]: Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України, Міністерство юстиції України, Міністерство
соціальної політики України, Державна міграційна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Координаційний центр з надання
правової допомоги, Державне Агентство України з питань відновлення Донбасу, 4 обласні державні адміністрації у регіонах з високою чисельністю ВПО – у
Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Київській областях.
Інші партнери: громадські організації та місцеві органи влади.
Цільові групи: законотворці та високопосадовці, національні, регіональні та місцеві органи влади, які займаються питаннями ВПО, державні службовці, судді,
адвокати, громадські організації та ВПО, а також громадськість України в цілому.
Кінцеві бенефіціари: ВПО та інші уразливі групи населення, громади, що приймають ВПО.
Розташування: Головна команда Проекту у Києві, регіональні представники – у регіонах з високою чисельністю ВПО (Донецька, Луганська, Дніпропетровська і
Київська області).

1

II. ПЛАН ДІЙ

Конкретні цілі, очікувані результати, заходи

ПЕРШИЙ РІК (січень – грудень 2016) 2

Партнери з
реалізації1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

Менеджмент Проекту
Призначення регіональних представників Проекту
Встановлення присутності в регіонах (визначення головних
партнерів та основних задач)
Формування основної групи національних і міжнародних
експертів
Проведення засідань Наглядової ради Проекту
Звітність:
Початковий звіт
Звіт про хід виконання робіт
Матеріали візуалізації Проекту
Розробка веб-сайту Проекту
Оцінка Проекту
Конкретна ціль 1
Сприяти удосконаленню нормативно-правової бази у сфері захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні відповідно до європейських та
міжнародних стандартів.
Очікуваний результат 1.1.
Виявлено прогалини у нормативно-правовому регулюванні у
сфері захисту ВПО, чинні закони та інші нормативно-правові
акти вдосконалено відповідно до міжнародних та
європейських стандартів, серед яких, зокрема, Конвенція про
захист прав людини та основоположних свобод й
Європейська соціальна хартія (переглянута); процедури
спрощено, уточнено та забезпечено їх більшу доступність,
1

Список партнерів з реалізації, що зазначені для кожного заходу, не є вичерпним і може змінюватися залежно від обставин.
Терміни і тривалість заходів може бути змінено залежно від обставин з урахуванням нових напрацювань у середовищі, що швидко змінюється.
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особливо в частині реєстрації ВПО, особистої документації та
ідентифікації, свободи пересування, соціальних та
економічних прав, а також права власності, права на
реституцію та компенсацію майнової шкоди.
Захід 1.1.1
Група українських та міжнародних експертів за необхідності
проводить робочі зустрічі з метою виявлення основних
прогалин у законодавстві України стосовно ВПО, а також
проблем відповідальності міжнародним та європейським
стандартами; складається базовий аналітичний звіт.
Захід 1.1.2
Організація конференції, що акцентує увагу на пріоритетних
проблемах ВПО стосовно прав людини і висвітлює міжнародні
та європейські стандарти і кращі практики в галузі захисту ВПО
в Україні, у тому числі стандарти Європейського суду з прав
людини та Європейського комітету із соціальних прав; серед
учасників будуть відповідні особи, зацікавлені у Проекті,
міжнародні та національні експерти й представники інших
держав-членів Ради Європи, що мають досвід роботи з ВПО.
Конференція сприятиме зміцненню спільного реагування
зацікавлених сторін і оновленню стратегічних напрямків.
Проектом буде представлено базовий аналіз чинного
законодавства стосовно ВПО разом із відповідними
рекомендаціями.
Захід 1.1.3
За необхідністю впродовж усього терміну реалізації Проекту
група експертів організовує засідання з метою проведення
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подальшого аналізу і надання правових консультацій стосовно
решти законодавчих і регуляторних перешкод для захисту
ВПО. Експерти представлять свої рекомендації на двох круглих
столах, які проводяться за участю національних, регіональних
та місцевих органів влади та громадянського суспільства,
підтримуючи консультативний процес, в ході якого можуть
пропонуватися й ухвалюватись вдосконалені законодавчі
норми, а також адміністративні правила і процедури.
Захід 1.1.4
Національній робочій групі буде забезпечено технічну та
експертну підтримку для розробки змін до законодавства
відповідно до стандартів Ради Європи та рекомендацій,
викладених у базовому аналітичному звіті. На запит органів
державної влади стосовно розроблених проектів законодавчих
змін буде здійснено експертизу Ради Європи.
Конкретна ціль 2
Підвищити спроможність відповідних органів влади, державних службовців, суддів, адвокатів, керівників галузі охорони здоров’я, неурядових організацій
та інших зацікавлених сторін ефективно захищати права ВПО, у тому числі через покращення координації та поліпшення доступу ВПО до засобів
правового захисту; підвищити спроможність реагувати на порушення, які диспропорційно впливають на жінок, і надавати психологічну, медичну та
соціальну підтримку ВПО, у тому числі літнім людям та іншим уразливим групам населення.
Очікуваний результат 2.1
Посилення потенціалу національних, регіональних та
місцевих органів влади, державних службовців, правників,
суддів і НУО з метою захисту прав ВПО шляхом покращення
розуміння та застосування відповідного законодавства
України та європейських стандартів у їхній роботі, включаючи
4
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практику Європейського суду з прав людини та
Європейського комітету із соціальних прав. Підвищення
обізнаності про міжнародні механізми, що використовуються
недостатньо, такі як колективні скарги згідно із
Європейською соціальною хартією.
Захід 2.1.1
Оцінка для виявлення потреб відповідних органів та інших
зацікавлених сторін здійснюється шляхом консультацій і
виїзних візитів експертів. Будуть визначені місцеві зацікавлені
сторони, а також фахівці з відповідних тематик для розробки
навчальних матеріалів у сфері прав ВПО у співпраці з
міжнародними експертами.
Захід 2.1.2
З метою сприяння ефективному застосуванню законодавства
України та європейських стандартів у роботі різних
зацікавлених сторін, буде проведено не менше восьми
тренінгів і два ознайомчі візити. Забезпечується активна участь
місцевих зацікавлених сторін у розробці заходів, особлива
увага приділяється кращим практикам і досвіду інших державучасниць Ради Європи.
Очікуваний результат 2.2
Зміцнення координації та обміну інформацією щодо
ефективної імплементації законодавства стосовно ВПО,
планування взаємодії між державними органами;
державними та регіональними органами влади; а також
регіональними органами влади, громадськими
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організаціями та іншими залученими суб’єктами, що
працюють з ВПО на місцевому рівні, включаючи міжнародні
організації.
Захід 2.2.1
Публікація дослідження стосовно кращих практик у сфері
національного реагування на проблеми ВПО, включаючи
приклади з Балканських країн, Кавказу й України.
Захід 2.2.2
На високому рівні організовується захід, присвячений кращим
практикам і досвіду держав-членів Ради Європи щодо
створення ефективного координаційного органу
національного рівня у сфері ВПО або відповідної цільової
координаційної групи; наявні ініціативи висвітлюються й
оцінюються з метою підтримки української влади у створенні
ефективного і дієвого механізму.
Захід 2.2.3
Щомісяця або кожні два місяці регіональні представники
Проекту організовують регулярні координаційні засідання між
регіональними та місцевими органами влади, НУО та ВПО з
метою визначення основних конфліктних ситуацій;
представники Проекту готують звіти, підкреслюючи найбільш
поширені проблеми, що було виявлено, та координують свої
дії з регіональними органами влади з метою їхнього
вирішення. Проблеми, що не були вирішені,
перенаправляються Команді Проекту в Києві, де вони
пропонуються на розгляд центральним органам влади, у тому
числі через заходи в межах Конкретної цілі 1 та інших
відповідно.
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Захід 2.2.4
За потребою організовується принаймні чотири робочі зустрічі
між центральними та регіональними органами влади для того,
щоб надати владі можливість послідовно та ефективно
впроваджувати нормативно-правові документи у сфері ВПО
відносно обраних цільових питань. Запрошуються керівники
відповідних підрозділів міністерств та їхні колеги зі
структурних підрозділів відповідних міністерств на місцях
разом з представниками громадянського суспільства з метою
спонукання до діалогу, заохочення координації і спільного
вирішення проблем.

Захід 2.2.5
Проводяться регулярні координаційні наради між
співробітниками Проекту, що базуються в Україні, та
співробітниками проектів інших міжнародних організацій, які
спеціалізуються на проблемах ВПО, окрім невідкладної
допомоги, для забезпечення комплементарності діяльності й
уникнення дублювання дій в процесі розробки та
імплементації.
Очікуваний результат 2.3
Розроблена стратегія у відповідь на посилення
психосоціальних стресових розладів, з акцентом на
посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і пов’язані з ним
розлади, серед внутрішньо переміщених осіб. Стратегія
спрямована на підвищення ефективності та результативності
діяльності існуючих державних служб та неурядових
організацій через недопущення дублювання і покращення
мобілізації ресурсів.
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Основні заходи 2.3.1
Місія з оцінки потреб проводиться з метою виявлення
відповідних центральних і регіональних органів влади,
організацій громадянського суспільства, ВПО та приймаючих
громад, які надають психосоціальну підтримку внутрішньо
переміщеним особам. Місія буде проводитися двома
міжнародними експертами, які також інформуватимуть
зацікавлені сторони і бенефіціарів про план дій Проекту, для
чого заплановані круглі столи та семінари. Учасники місії
зустрінуться з представниками Проекту з 4-х регіонів з високою
чисельністю ВПО (Донецька, Луганська, Дніпропетровська і
Київська області).
Основні заходи 2.3.2
Разом з відповідними центральними, регіональними та
місцевими органами влади, громадськими організаціями, ВПО
і приймаючими громадами організовується круглий стіл з
метою розробки спільного стратегічного і превентивного
підходу до проблеми ПТСР і пов’язаних з ним розладів,
викликаних у т.ч. вживанням психоактивних речовин. До
відома відповідних зацікавлених сторін буде доведений
проект рекомендацій для обговорення та розгляду.
Основні заходи 2.3.3
Буде укладено звіт про оцінку потреб з урахуванням висновків
за результатами проведення круглого столу, який буде
представлено на обговорення та розгляд центральних і
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місцевих органів державної влади, громадських організацій,
ВПО, приймаючих громад та інших зацікавлених сторін.
Основні заходи 2.3.4
Один ознайомчий візит для представників української влади в
одну з країн – членів Ради Європи (або Групи Помпіду) буде
організований з метою вивчення кращих практик у галузі
психосоціальної підтримки ВПО. Для учасників цього
ознайомчого візиту буде проведено семінар з метою обміну з
представниками української влади європейськими
прикладами й інструментами, що розроблені з урахуванням
накопиченого досвіду, які допоможуть запобігти виникненню
ПТСР і пов’язаних з ним розладів, викликаних, зокрема,
вживанням психоактивних речовин серед ВПО.
Основні заходи 2.3.5
Розробка пілотної адвокаційної, інформаційнороз’яснювальної та ресурсної платформи, де ВПО зможуть
мати консультації з медичними та соціальними працівниками
та волонтерами для отримання соціальної чи психологічної
допомоги. Цей захід спрямований на розвиток стійкої мережі
професіоналів у цій сфері.
Очікуваний результат 2.4
Розроблено програму підготовки і підвищення кваліфікації
для медичних та соціальних працівників. Програма
підготовки буде зосереджуватися на раціоналізації існуючих
заходів лікування та гармонізації потенційно невідповідних
протоколів лікування. Міжнародні клінічні рекомендації та
9
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європейські стандарти буде використано та адаптовано до
місцевої ситуації.
Основні заходи 2.4.1
Один тренінг буде організовано спільно з українськими
органами влади з метою інформування та підготовки учасників
(фахівців із ПТСР і пов’язаних із ним розладів, викликаних
вживанням психоактивних речовин, медичних та соціальних
працівників) з питань профілактики та лікування ПТСР і
пов’язаних з ним розладів, викликаних вживанням
психоактивних речовин. Учасники будуть навчатися діяти як
тренери у чотирьох регіонах з найбільш високою чисельністю
ВПО (Донецька, Луганська, Дніпропетровська і Київська
області).
Основні заходи 2.4.2
Три наступні наглядові візити проводитимуться з метою
підготовки фахівців із ПТСР і пов’язаних з ним розладів,
викликаних вживанням психоактивних речовин, медичних та
соціальних працівників як тренерів у сфері профілактики та
лікування ПТСР і пов’язаних з ним розладів, викликаних
вживанням психоактивних речовин.
Основні заходи 2.4.3
Навчальні, оглядові та роз’яснювальні матеріали будуть видані
українською мовою для використання під час тренінгів та
подальшої роботи підготовленими тренерами.

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

Конкретні цілі, очікувані результати, заходи

ПЕРШИЙ РІК (січень – грудень 2016) 2

Партнери з
реалізації1
1

Очікуваний результат 2.5
Доступ до несудових та судових засобів правового захисту
для ВПО розширено завдяки підвищенню потенціалу
Секретаріату та регіональних представництв Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, спеціалізованих НУО,
адвокатів та суддів з метою ефективного розгляду скарг ВПО.
Захід 2.5.1
Консультантами проводиться оцінка ефективності наявних як
несудових, так і судових засобів правового захисту для ВПО,
зосереджується увага на скаргах, поданих до органів
виконавчої влади, Уповноваженого ВРУ з прав людини і судів.
Результати аналізу буде інкорпоровані у механізм вирішення
проблем в межах інших «очікуваних результатів» шляхом
координації, підвищення рівня обізнаності та проведення
тренінгів.
Захід 2.5.2
На підставі оцінки національними експертами і
співробітниками Проекту буде розроблено тренінгові та
аналітичні матеріали й ресурси (зокрема, навчальні посібники,
аналіз судової практики) з метою розширення доступу ВПО до
механізмів розгляду скарг і їхнього використання.
Захід 2.5.3
Буде організована програма підготовки, яка включатиме не
менше, ніж шість тренінгів стосовно відповідних українських і
міжнародних стандартів і процедур для адвокатів, включно з
тими, хто співпрацює з Координаційним центром з надання
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Цей захід буде спрямований на збільшення доступу до судових
і несудових засобів правового захисту.
Захід 2.5.4
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини отримує технічну підтримку та тренінгову підготовку з
метою підвищення спроможності швидко і систематично
реагувати на скарги ВПО; здійснюється оцінка методів роботи і
впровадження результатів за регіонами для забезпечення
однакового підходу центральними, регіональними та
місцевими органами влади, в тому числі шляхом співпраці з
регіональними представництвами Уповноваженого ВРУ з прав
людини та регіональними представниками Проекту Ради
Європи.
Конкретна ціль 3
Підвищити обізнаність серед законотворців і високопосадовців, внутрішньо переміщених осіб, приймаючих громад та суспільства у цілому про
ситуацію з ВПО, їхній досвід та можливість реалізації їх прав, з акцентом на порушення, які диспропорційно впливають на жінок-переселенок.
Очікуваний результат 3.1
ВПО, законотворці та посадовці, юристи-практики стали
більш обізнаними про права ВПО і вимоги до їх реалізації
відповідно до національних стандартів та стандартів Ради
Європи.
Захід 3.1.1
На регіональному та місцевому рівнях буде організовано не
12
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менше чотирьох заходів, принаймні два з них - у 2016 році,
разом з місцевими НУО, що працюють з ВПО, з метою
забезпечення ВПО найбільш точною й актуальною
інформацією про наявні процедури і права ВПО. Цей захід
буде спрямовано на зміцнення потенціалу НУО у використанні
комунікаційних стратегій для підвищення обізнаності про
ключові питання.
Захід 3.1.2
Довідник з прав ВПО згідно зі стандартами Ради Європи
опублікований і перекладений українською та російською
мовами. Довідник презентовано і поширено, у тому числі в
межах заходів, зазначених у Цілях 1 і 2.
Очікуваний результат 3.2
Поглиблене розуміння приймаючими громадами особистого
досвіду ВПО і їхнього доступу до прав; приймаючі громади
усвідомлюють згубні наслідки дискримінації та негативних
стереотипів щодо ВПО.
Захід 3.2.1
Проведення попередньої оцінки потреб для кампанії по
підвищенню обізнаності. Збираються та аналізуються
статистичні та демографічні дані щодо цільової аудиторії,
визначаються інформаційні прогалини та стереотипи, а також
проблеми, що потребують вирішення. Пропонуються
ефективні методи досягнення розуміння проблеми цільовою
аудиторією.
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Захід 3.2.2
Проведення кампанії по підвищенню обізнаності для
інформування населення в цілому про важкі випробування,
яких зазнали ВПО, а також для просування іміджу ВПО як
провідників змін; будуть висвітлені позитивні ролі, відіграні
ВПО, наприклад, як організаторів громад і волонтерів,
підприємців, успішних професіоналів тощо.
Розробка матеріалів кампанії, у тому числі декількох
відеофрагментів або більш тривалих документальних фільмів,
присвячених життю ВПО, важким труднощам, з якими
стикаються ВПО протягом переміщення, а також потенційним
позитивним історіям подолання незгод.
У співпраці з партнерськими НУО розробляються плакати та
листівки, що долають стереотипи стосовно ВПО, які
поширюються через неурядові організації, що працюють з
ВПО, місцеві органи влади і медіаторів ВПО, а також через
інтернет-видання.
Захід 3.2.3
Проводяться події для представлення відео-фрагментів та
друкованих матеріалів, а також організації форумів для діалогу
та обміну досвідом між різними зацікавленими сторонами.
Невелика група ВПО виступає у різних місцях з метою
залучення спільнот ВПО та підтримки місцевої участі.
Докладаються всі зусилля для забезпечення активної участі
самих ВПО в організації кампанії.
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Очікуваний результат 3.3
Підвищено обізнаність серед внутрішньо переміщених жінок
про порушення, які диспропорційно впливають на жінок,
включаючи торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію та
сексуальне насильство і насильство за гендерною ознакою.
Інформація поширюється через існуючих надавачів послуг
для внутрішньо переміщених жінок при взаємодії з іншими
міжнародними організаціями, що працюють у цій галузі.
Захід 3.3.1
Виявлення у співпраці з Саб-кластером ООН з питань ґендерно
зумовленого насильства наявних ініціатив та прогалин.
Захід 3.3.2
Розробка заходів для усунення прогалин, наприклад:
превентивні заходи з метою підвищення обізнаності серед
переміщених жінок про зростання ризиків торгівлі людьми,
трудової та сексуальної експлуатації, сексуального насильства
та насильства за гендерною ознакою. Організовуються заходи
у співпраці з органами влади та НУО, які працюють із
питаннями ВПО, прав жінок і жіночого здоров’я. При взаємодії
з центрами для ВПО та іншими неурядовими організаціями
випускаються друковані матеріали для розповсюдження серед
жінок-переселенок, у тому числі через соціальні ЗМІ.
Конкретна ціль 4
Сприяти розвитку інтеграційної політики для ВПО і підтримувати ініціативи щодо інтеграції та підвищення спроможності ВПО на рівні громад з
метою знаходження довготривалих рішень.
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Очікуваний результат 4.1
Підтримується конструктивний діалог, а політична воля
зосереджується на рівні центральних органів влади з метою
вироблення середньострокових і довгострокових системних
підходів до правових і політичних питань, пов’язаних із
тривалим переміщенням, інтеграцією та довгостроковими
рішеннями для ВПО.
Захід 4.1.1
Проведення оцінки потреб щодо інтеграції ВПО і приймаючих
громад.
Захід 4.1.2
Організація конференції з питань розробки довгострокової
політики стосовно ВПО та довгострокових рішень відносно
житла, зайнятості та соціальних послуг. Серед учасників –
міжнародні та українські експерти, представники органів
влади і колеги з відповідних країн-членів.
Очікуваний результат 4.2
Підтримуються ініціативи стосовно діалогу між
приймаючими громадами і ВПО з метою зміцнення
позитивних відносин між приймаючими громадами і ВПО, а
також з метою сприяння соціальній згуртованості та усунення
основних причин дискримінації та соціальної ізоляції ВПО.
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Захід 4.2.1
Визначення можливості для сприяння діалогу у громадах
шляхом залучення досвідчених фасилітаторів, проведення
відповідних заходів, зокрема спільно з громадянським
суспільством і волонтерськими групами та для підтримки
існуючих мереж.
Захід 4.2.2
Організація культурної діяльності, наприклад, перегляди
фільмів, круглі столи і спортивні заходи, із запрошенням як
учасників ВПО, НУО, членів приймаючої громади,
представників органів влади. Обговорення полегшують
досягнення взаєморозуміння між приймаючими громадами та
ВПО мирним шляхом.
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