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дІяльНІСТь гРОМАдяНСьКИХ ОБ’ЄдНАНь УКРАЇНИ 
З ВИРІШЕННя ПРОБлЕМ ВНУТРІШНьО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Громадські об’єднання в даній статті розглянуто як суб’єкти захисту прав та вирішення 
життєво важливих проблем однієї із численних соціальних груп в Україні – внутрішньо пере-
міщених осіб, постраждалих від збройного конфлікту на сході України. Акцентовано увагу 
на тому, що на переобрання громадським сектором України частини функцій держави у вирі-
шенні проблем цієї соціальної групи суттєво впливає фінансова підтримка закордонних доно-
рів. Особливий акцент зроблено на тому, що суттєвою перешкодою інтеграції переселенців у 
місцевих громадах є законодавча неврегульованість їхньої повноцінної участі в політичному 
житті територіальних громад.

Ключові слова: громадські об’єднання, органи державної влади України, внутрішньо пере-
міщені особи, права вимушених переселенців, міжнародні донорські організації.

Постановка проблеми. Незаконна анексія 
Криму та російська збройна агресія на Донбасі, що 
сталися невдовзі після Євромайдану та Революції 
Гідності, спричинили зміни в соціально-профе-
сійній структурі українського суспільства – появу 
нових, численних соціальних груп – внутрішньо 
переміщених осіб (далі – ВПО), значну частину 
серед яких становлять учасники Антитерористич-
ної операції (далі – АТО; Операція об’єднаних сил 
(ООС)) – внутрішньо переміщені особи. У цьому 
контексті варто зазначити, що Україна посідає 
четверте місце у світі за кількістю ВПО – після 
Сирії, Іраку та Ємену [23, с. 2 ]. За такої ситуа-
ції специфіку громадської самоорганізації в 
постмайданний період характеризує поява в Укра-
їні розгалуженої мережі громадських ініціатив 
та організацій, орієнтованих на захист інтересів 
та задоволення потреб ВПО, утворення за їхньої 
ініціативи коаліцій (асоціацій) громадських орга-
нізацій ВПО із зони АТО (ООС) і Криму, що пере-
бувають в Україні й об’єдналися для досягнення 
спільних цілей. Проте проблеми, з якими повсяк-
денно стикаються ВПО, передусім житлова і пра-
цевлаштування, забезпечення політичних, зокрема 
виборчих, прав, належать до компетенції органів 
державної влади України. Інертність панівного 
класу у вирішенні проблем ВПО створює виклики 
європейській інтеграції та національній безпеці 
України. Ускладнюють ситуацію не лише неви-
рішеність життєво важливих проблем ВПО, але 
й наявність інших, суміжних із ними, проблем, з 

якими стикаються внутрішні трудові мігранти, на 
тлі небезпечних для України міграційних проце-
сів: трудова міграція громадян України за її межі, 
що має наслідком стрімке скорочення працез-
датного населення України, внутрішня міграція 
в контексті повернення частини ВПО до тимча-
сово окупованих районів Луганської і Донецької 
областей, що акож може ускладнити процес їхньої 
деокупації та реінтеграції. Як пише український 
митець А. Листопад, «найчастіше, із чим стикну-
лися переселенці, – це злидні, відсутність ефек-
тивної підтримки держави й часто – байдужість 
чиновників» [22, с. 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
об’єктом яких є внутрішньо переміщені особи, 
постраждалі внаслідок анексії Криму та вій-
ськового конфлікту на сході України, свідчить 
про те, що відповідна проблематика упродовж 
усього постмайданного періоду історії України 
перебувала в полі зору учених із різних галузей 
знань, відображена в публікаціях, розміщених 
на шпальтах газет і журналів, в інтернет-видан-
нях і соціальних мережах. Серед них вважаємо 
за необхідне зазначити публікації І. Алімової [1], 
О. Балуєвої [2], Є. Гончарової [6], М. Дем’яненко 
[9], А. Дяченка [11], Т. Семигіної [24], А. Солодька 
[25; 26] та інших дослідників.

До наукових розробок, в яких ґрунтовно проа-
налізований широкий спектр проблем вимушеного 
переселення громадян України із частини терито-
рії Донбасу, запропоновано інноваційні рішення 
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та механізми їх вирішення, належать колективні 
монографії Інституту економіки промисловості 
НАН України «Інтеграція внутрішньо переміще-
них осіб у територіальні громади: діагностика 
стану та механізми забезпечення (2018 р.), «Вну-
трішньо переміщені особи: від подолання пере-
шкод до стратегії успіху» (2016 р.). Варто додати, 
що цій проблематиці присвячено низку публікацій 
учених інших державних і недержавних науково-
дослідницьких установ – Інституту демографії і 
соціальних досліджень імені М.В. Птухи, Інсти-
туту регіональних досліджень імені М.І. Доліш-
нього НАН України, Українського інституту соці-
альних досліджень імені Олександра Яременка, 
Харківського інституту соціальних досліджень. 
Ця проблематика, зокрема в контексті дослі-
дження сучасних міграційних процесів і міграцій-
ної політики, також ґрунтовно вивчалася вченими 
Національного інституту стратегічних дослі-
джень [14; 15; 17; 18]. 

Водночас практично відсутні, за винятком поо-
диноких публікацій, оприлюднені у фахових нау-
кових виданнях результати наукових досліджень, 
присвячених внутрішньо переміщеним особам 
України [10; 16]. Хоча розвиток ситуації в Україні 
в постмайданний період надає дослідникові цієї 
тематики багато фактів та умов, що мають спо-
нукати його до застосування міждисциплінарного 
підходу до її ґрунтовного наукового аналізу. 

Постановка завдання. У контексті вище-
зазначеного мета статті полягає в тому, щоби 
проаналізувати діяльність громадського сек-
тора України із задоволення нагальних потреб 
внутрішньо переміщених осіб у контексті пере-
обрання громадянським суспільством частини 
функцій держави у вирішенні проблем цієї соці-
альної групи, з акцентуванням уваги на тому, 
по-перше, що це стало можливим за фінансової 
підтримки іноземних донорів; по-друге, непослі-
довна позиція із цього питання панівного класу 
матиме своїм наслідком лише посилення ризиків 
соціально-економічному розвитку та політичній 
безпеці Української держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливим показником спроможності організа-
цій громадянського суспільства, їхньої здатності 
реагувати на актуальні виклики часу є готов-
ність сприяти захисту прав і свобод, вирішенню 
нагальних проблем соціально вразливих груп 
населення. Однією з таких численних груп у 
сучасній Україні є ВПО, що змушені залишити 
попереднє місце проживання внаслідок анексії 
Криму та тимчасової втрати державного сувере-

нітету України в окремих районах Донецької та 
Луганської областей. 

Станом на 25 лютого 2019 р. в Україні взято 
на облік 1 364 611 переселенців із тимчасово оку-
пованих територій Донбасу та Криму [21]. Якщо 
ж проаналізувати динаміку зміни загальної кіль-
кості ВПО з початку збройного конфлікту на сході 
Україні, то не можна не помітити, що кількість 
переселенців в Україні системно зменшується. 
Крім того, як пише В. Вершиніна, у питанні виїзду 
за межі України ВПО «принципово не відрізня-
ються від усіх інших. І якщо дивитися загальну 
статистику, то за останні два роки кількість трудо-
вих мігрантів з України в Європу дійсно зросла, 
але не суттєво» [3].

Про сучасне становище та нагальні потреби 
ВПО показово свідчать результати соціологіч-
них досліджень, зокрема дані 11 раунду опиту-
вань (уперше проведені в березні 2016 р.) Наці-
ональної системи моніторингу ситуації із ВПО, 
створеної за підтримки Європейського Союзу 
(далі – ЄС) та Міжнародної організації з міграції 
(далі – МОМ). За цими даними, 62% опитаних 
ВПО проживають у новій громаді уже понад три 
роки; 43% переконані, що вони цілком інтегрува-
лися; 36% дали відповідь: «частково». Взагалі не 
планують повертатися на попереднє місце прожи-
вання 38% опитаних. Після завершення конфлікту 
додому хочуть повернутися 24%. Працевлашту-
вання в Україні, на думку переселенців, усклад-
нене: не вистачає можливостей для працевлашту-
вання (69%) та вакансій за кваліфікацією (32%), 
зарплата часто занижена (57%). Майже половина 
опитаних зазначили, що коштів вистачає лише на 
харчі або й на них змушені економити. 59% опита-
них орендують житло. Акцентуючи увагу на тому, 
що «саме відсутність власного житла, вартісна 
оренда й низькі доходи є головною причиною 
повернення ВПО на окуповані території», україн-
ський журналіст Д. Трапезнікова також виокрем-
лює питання забезпечення виборчих прав ВПО, 
яке набуває дедалі більшої актуальності з огляду 
на результати вищезазначеного опитування: 
44%  ВПО збираються голосувати на президент-
ських і парламентських виборах, 61% хотіли б 
проголосувати на місцевих виборах у новій гро-
маді [27, с. 2].

Наведені вище результати опитування, про-
веденого впливовою міжнародною організацією, 
загалом збігаються з результатами соціологічних 
досліджень, зроблених провідними українськими 
недержавними аналітичними центрами та громад-
ськими об’єднаннями, які реалізують програми із 
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захисту прав та надання допомоги ВПО за фінан-
сової підтримки іноземних донорів. На думку гро-
мадських експертів аналітичного центру CEDOS, 
«за даними проведених досліджень протягом 
останніх чотирьох років можна стверджувати, що 
ВПО відчувають складнощі в інтеграції на нових 
місцях проживання»; «<…> вони залишаються 
здебільшого не залученими до прийняття 
рішень в громадах, де мешкають, для реаліза-
ції своїх базових прав змушені долати адміні-
стративні перепони, покладаються більше на 
себе і на гуманітарні організації, ніж на дер-
жаву» (виділено нами – О. К.) [13]. 

Важливо зазначити, що до вирішення про-
блем ВПО в Україні активно долучилися міжна-
родні структури (Програма розвитку Організації 
Об’єднаних Націй (далі – ООН), МОМ, ЄС, ЄБРР, 
Датська Рада у справах біженців, “Mercy Corps” 
та інші, їхні партнерські громадські організації в 
Україні), національні уряди Німеччини, Швейца-
рії, Швеції, Сполучених Штатів Америки (далі – 
США) та інших держав. Показовими є результати 
дослідження «НДО у зовнішньому середовищі: 
організаційні проблеми та можливості розвитку», 
проведеного в березні – квітні 2018 р. «Громад-
ським холдингом «ГРУПА ВПЛИВУ»» спільно з 
Європейською дослідницькою асоціацією: 78% 
опитаних (представники недержавних органі-
зацій, органів місцевого самоврядування, гро-
мадських рад при облдержадміністраціях, медіа, 
експерти із донорських організацій) зазначили, 
що діяльності недержавних організацій насампе-
ред сприяють міжнародні донорські організації 
(для порівняння: інші недержавні організації – 
43%; друзі та родичі – 24%; місцева влада – 20%; 
вітчизняний малий та середній бізнес – 20%). На 
час проведення дослідження донорську фінан-
сову допомогу отримали 67% громадських 
об’єднань [28].

Вищезазначене, з огляду на неналежне вико-
нання Національної стратегії у сфері захисту прав 
людини щодо захисту прав ВПО та осіб, які про-
живають на тимчасово окупованих територіях 
України (на чому акцентовано увагу учасників 
комітетських слухань «Стан реалізації Національ-
ної стратегії у сфері прав людини щодо захисту 
прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях 
України, звільнення заручників та відновлення 
їхніх прав», які відбулися 18 квітня 2018 р.), є 
додатковим аргументом на користь активного 
залучення громадського сектора до реалізації за 
фінансової підтримки міжнародних інституцій 

та неурядових організацій низки проектів, спря-
мованих на вирішення проблем ВПО. Одразу ж 
зазначимо, що захистом прав та вирішенням про-
блем ВПО, питаннями їхньої інтеграції в місце-
вих громадах опікуються громадські об’єднання 
(далі – ГО) «Програма радників з питань ВПО», 
«Громадський холдинг «Група впливу»», Гро-
мадська ініціатива «Восток SOS”, Центр надання 
інформації про права людини, Благодійний фонд 
«Право на захист» та інші зазначені в тексті ГО. 

Суспільний запит на участь громадського сек-
тора України в соціальній інтеграції ВПО підтвер-
джують також результати дослідження, проведе-
ного Фондом «Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою 
Центру Разумкова з 19 по 25 травня 2018 р.: на 
думку 57% опитаних громадян, захист соціально 
вразливих груп суспільства є одним із пріоритетів 
діяльності громадських організацій; 51% зазна-
чили, що держава повинна підтримувати волон-
терські та благодійні організації, які допомагають 
українським військовим та постраждалим унаслі-
док збройного конфлікту на сході України грома-
дянам [8]. 

Серед проектів (програми), що реалізуються за 
участі громадського сектора, варто  акцентувати 
увагу на тих, що спрямовані на працевлаштування 
ВПО. Активністю у сфері працевлаштування 
вимушених переселенців особливо вирізняються 
ГО «Крим SOS”, ГО «Донбас SOS”, Благодій-
ний фонд (далі – БФ) «Карітас України», ВМГО 
«Молодіжний центр працевлаштування», БФ 
«Право на захист», ГО «Центр зайнятості Віль-
них людей» та інші. Однією з резонансних гро-
мадських ініціатив щодо забезпечення зайнятості 
ВПО стала впроваджувана БФ «Я вірю в Укра-
їну» протягом січня – серпня 2016 р. програма 
«Квиток на роботу»: 90% її учасників здобули 
нову професію або перекваліфікувалися, знайшли 
роботу, відкрили власний бізнес [29]. Утім, кін-
цеву результативність цього й інших відповідного 
спрямування проектів, рівень їхньої узгодженості 
з вимогами ринку праці встановити складно, адже 
часто відсутні достовірні дані щодо того, скільки 
осіб за результатами реалізації того чи іншого 
проекту отримали не лише певну кваліфікацію, а 
й стабільну роботу.

Досить активно в наданні допомоги україн-
ським ВПО працює Програма розвитку ООН 
(далі – ПРООН). Із травня 2016 р. за підтримки 
цієї міжнародної інституції в Донецькій, Дніпро-
петровській, Запорізькій, Київській, Луганській, 
Одеській, Полтавській та Харківській областях 
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реалізується програма з надання бізнес-грантів 
для переселенців, фінансована урядами Вели-
кої Британії, Польщі та Чехії. На особливу увагу 
заслуговує поширення цієї тенденції на місцевому 
рівні. Так, у м. Слов’янськ упродовж кількох років 
за підтримки МОМ громадська спілка «Донбас» 
надає активну допомогу переселенцям у розвитку 
малого бізнесу, що передбачає проведення тренін-
гів зі складання бізнес-планів, їх подальше впро-
вадження в інфраструктуру населених пунктів, де 
мешкають ВПО.

Успішний досвід взаємодії вітчизняних гро-
мадянських організацій із міжнародними інсти-
туціями та неурядовими організаціями демон-
струє «прифронтова» Луганська область. Так, у 
межах ПРООН в області триває реалізація про-
екту «Швидке реагування на соціальні та еконо-
мічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в 
Україні», завдяки чому реалізовано 63 бізнес-ідеї 
із 346-ти конкурсних. Співпраця з міжнародною 
благодійною організацією “Mercy Corps” дала 
змогу профінансувати за програмою малих гран-
тів 800 заявок бенефіціарів із 2 200. «Датська рада 
у справах біженців» забезпечила фінансування 
майже 1 000 бізнес-планів із 1 500 розглянутих, 
Всеукраїнське об’єднання «Українські рубежі» за 
підтримки МОМ – понад 100 підприємницьких 
проектів [4, c. 8]. У 2018 р. Норвезька рада у спра-
вах біженців спільно з Міністерством закордон-
них справ Норвегії (із залученням громадського 
сектора) розпочала програму підтримки малого 
бізнесу та самозайнятості в Луганській та Доне-
цькій областях через надання грошових грантів 
ВПО, діючим підприємцям (зокрема, ВПО), які 
постійно проживають у цих областях, іншим соці-
ально незахищеним групам населення [7]. На сти-
мулювання діючого малого і середнього бізнесу, 
який має потенціал до розширення та створення 
нових робочих місць для громадян України, що 
мають статус ВПО та постійно проживають на 
території Донецької області, спрямований проект, 
який реалізується за участі громадської організа-
ції «Людина в біді».

Важливо зазначити, що за підтримки закор-
донних донорів, передусім ПРООН, USAID Укра-
їна, ЄС, Міжнародного фонду «Відродження», 
громадські об’єднання України активно нада-
ють вимушеним переселенцям консультаційні 
послуги соціального, правового і психологічного 
характеру. Мережами з надання ВПО безоплат-
ної правової допомоги опікуються БФ «Право 
на захист», ГО «Правозахисна Група «СІЧ»» 
(входить до складу Правозахисної асоціації 

Української Гельсінської спілки з прав людини), 
БФ «Горіння», ГО «Агенція демократичного роз-
витку Донбасу», БФ “Caritas Ukraine” та інші. 

Не менш гострою для ВПО, разом із працев-
лаштуванням та пошуком засобів існування, є 
проблема забезпечення житлом. На думку укра-
їнського урядовця Г. Туки, «понад 90% проблем 
[ВПО] мають фінансово-економічне забарвлення. 
Якщо ж точніше, то це житлова і працевлашту-
вання» [5, с. 3]. Окрім того, чинним українським 
законодавством ВПО не визначено як пріоритетну 
категорію одержувачів житла. Висока вартість 
житла та непрозорість житлової політики в Укра-
їні значно обмежують можливості недержавного 
сприяння в цій сфері. Тому нині тут за сприяння 
закордонних донорів реалізуються лише окремі, 
«точкові» проекти.

Серед важливих для вирішення проблем ВПО 
проектів, що реалізуються в Україні недержав-
ними організаціями за фінансової підтримки іно-
земних донорів, також варто зазначити «Ініціативу 
активних громадян в підтримку ВПО та учасників 
АТО – осіб з інвалідністю в Донбасі», що реалі-
зується ГО «Суспільна служба правової допо-
моги», проведення нею дослідження «Правові та 
соціальні проблеми ВПО та ветеранів АТО з інва-
лідністю в Луганській та Рівненській областях», 
організація роботи правозахисної школи для ВПО 
та ветеранів АТО з інвалідністю. І такий перелік 
успішних практик у наданні громадським секто-
ром допомоги ВПО можна було б доповнити ще 
багатьма іншими прикладами соціально значущої 
діяльності громадських об’єднань ВПО із зони 
АТО (ООС) і Криму, що пребувають в Україні, їх 
взаємодії: (1) з іншими недержавними та ініціатив-
ними групами, які допомагають постраждалому 
населенню, а також з небайдужими до проблем 
ВПО недержавними організаціями, які працюють 
в інших сферах; (2) міжнародними організаціями; 
(3) центральними та місцевими органами влади 
України. Проте, як свідчать результати соціологіч-
них досліджень, спостерігається зниження інтен-
сивності взаємодії громадських організацій, які 
допомагають постраждалому населенню, ВПО 
зокрема, з місцевими та центральними органами 
державної влади [12]. До того ж представники 
громадського сектора України, які опікуються 
правами ВПО, скептично ставляться до перспек-
тив вирішення найближчим часом найгостріших 
проблем переселенців, пояснюючи свої песиміс-
тичні міркування затягуванням панівним класом 
процесу розгляду в парламенті понад десятка 
законопроектів, ухвалення і виконання яких може 
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поліпшити життя ВПО і громадян України, які 
лишилися на непідконтрольній Україні території 
Донбасу [19, с. 11].

Висновки. В умовах анексії Криму та тим-
часової окупації частини районів Донецької та 
Луганської областей відбувається часткове пере-
обрання громадськими об’єднаннями частини 
функцій держави у вирішенні проблем біженців і 
ВПО, постраждалих унаслідок зазначених обста-
вин, що засвідчують успішні практики допомогти 
громадського сектора в їх працевлаштуванні, інте-
грації в місцеві громади, наданні правової та соці-
ально-психологічної підтримки, консультаційних 
та інших соціальних послуг. 

На тлі поширення в Україні мережі громад-
ських організацій та ініціативних груп, орієн-
тованих на вирішення проблем ВПО, загалом 
їхня діяльність зі сприяння адаптації й інтегра-
ції вимушених переселенців не може охопити 
весь соціальний масив ВПО через низку причин, 
що перешкоджають їхній діяльності, а головне – 
через невисоку фінансову спроможність громад-
ського сектора. Фактично, результативні практики 
громадської самоорганізації наявні лише серед 
фінансованих із закордонних джерел. Водночас 
співпраця із закордонними донорами не завжди 
дає очікувані позитивні результати. Це можна вва-
жати наслідком почасти далеких від української 
дійсності пріоритетів іноземних донорів – коли, 
наприклад, у програми допомоги ВПО вклю-
чаються такі чутливі для деяких суспільств, але 
контроверсійні у вітчизняному контексті питання, 
як надання допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим 
на СНІД. Проте реалізацію вітчизняними громад-
ськими об’єднаннями відповідного спрямування 
грантових проектів і програм варто вважати одним 
із найважливіших напрямів гарантування націо-
нальної, передусім соціальної, безпеки України. 
Маємо також констатувати непоодинокі факти 
неефективного та нецільового «освоєння» між-
народної фінансової допомоги, її використання на 
проведення формальних комунікаційних заходів 
(семінари, тренінги) та інформаційних кампаній, 
побудову малозатребуваних інфраструктурних 
об’єктів тощо. 

Змушені покинути місця постійного про-
живання й облаштовуватися в інших регіонах 
України, вимушені переселенці стикаються із 
численними проблемами, вирішення яких нале-
жить до виключної компетенції органів влади. 
Інертність органів влади, адміністративні та регу-
ляторні перешкоди, відсутність узгодженості дій 
між ними у вирішенні проблем ВПО створюють 

передумови для політизації цього питання, поро-
джують іміджеві ризики для України. У цьому 
контексті варто зробити акцент на законодав-
чій неврегульованості політичних прав ВПО як 
численної групи українського суспільства, яка 
має великий електоральний потенціал. Законо-
давча неврегульованість надання виборчих прав 
ВПО, відсутність належного забезпечення базо-
вих потреб ВПО на рівні державних стандартів 
і державних соціальних гарантій нерідко стають 
предметом політичної боротьби та спекуляцій, 
що спричиняє затягування процесу ухвалення 
українськими парламентарями проектів законів 
України № 6692 «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо права на отримання пенсій 
окремим категоріям громадян» та № 6240 «Про 
внесення змін до деяких законів України (щодо 
виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та 
інших мобільних всередині країни громадян», 
інших законодавчих актів. 

«Відсутність державної волі для вирішення 
питання щодо захисту свого населення», на чому 
наголошують у своїх публікаціях, публічних 
виступах громадські організації, що об’єднують 
ВПО, а також громадські організації й ініціативні 
групи, які надають допомогу населенню (зокрема, 
ВПО), постраждалому від збройного конфлікту 
на сході України, роблять інтеграцію ВПО в міс-
цевих громадах значною мірою справою самих 
переселенців і небайдужої до їхніх проблем гро-
мадськості. Дедалі більше переселенців намага-
ються вирішувати свої проблеми самотужки, не 
покладаючись ані на державу, ані на організації 
громадянського суспільства, розраховують лише 
на власні сили та колективну самоорганізацію. 
У підсумку, частина ВПО, не зумівши отримати 
стабільний заробіток, гідні умови життя на контр-
ольованій території України, не знаходять кра-
щого рішення, ніж повернутися до місць попере-
днього проживання на території проведення ООС 
та на непідконтрольну Україні частину території 
Донбасу.

Вельми актуальним напрямом діяльності гро-
мадянських об’єднань у наданні допомоги ВПО, 
їхній адаптації й інтеграції в місцевих громадах 
варто вважати не лише привернення уваги впли-
вових міждержавних інституцій та міжнародних 
неурядових організацій до проблем і надання 
допомоги ВПО та населенню, що мешкає на оку-
пованій території Донбасу та в зоні проведення 
ООС, але, що важливо, – активну позицію гро-
мадського сектора України щодо артикуляції 
інтересів вимушених переселенців, задоволення 
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цих інтересів шляхом цілеспрямованого впливу 
на державні органи та їх посадових осіб. Цьому 
мають послугувати залучення громадських орга-
нізацій та ініціативних громадян до розроблення 
державної політики у сфері захисту вищезазна-
чених груп населення, зокрема законопроектів, 
інших юридичних документів, що регулюють їхні 
права та спрямованні на надання їм необхідної 

допомоги; реалізація ними спільно з органами 
місцевого самоврядування (далі – ОМС) терито-
ріальних громад програм спільних дій громад-
ськості й ОМС щодо соціального захисту, адап-
тації та працевлаштування, перекваліфікації та 
сприяння самозайнятості, вирішення інших жит-
тєво важливих проблем постраждалих від зброй-
ного конфлікту громадян України.
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дЕяТЕльНОСТь ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕдИНЕНИй УКРАИНЫ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРОБлЕМ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ лИц

Общественные объединения в данной статье рассматриваются в качестве субъектов защиты 
прав и решения жизненно важных проблем одной из многочисленных социальных групп в Украине – вну-
тренне перемещенных лиц, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины. Акцен-
тировано внимание на том, что на взятие на себя общественным сектором Украины части функций 
государства в решении проблем этой социальной группы существенное влияние оказывает финансо-
вая поддержка иностранных доноров. Особый акцент сделан на том, что существенной преградой 
для интеграции переселенцев в местные общины является законодательная неурегулированность их 
полноценного участия в политической жизни территориальных общин.

Ключевые слова: общественные объединения, органы государственной власти Украины, внутренне 
перемещенные лица, права вынужденных переселенцев, иностранные доноры.

aCtIVIty of UkraINIaN CIVIL SoCIety GroUPS IN SoLVING tHe ProBLeMS 
of INterNaLLy dISPLaCed PerSoNS

In this article civil society groups are considered as subjects of protection of rights and solving vital prob-
lems of one of the numerous social groups in Ukraine – internally displaced persons affected by armed conflict 
in eastern Ukraine. The emphasis is placed on the fact that the obtaining by Ukraine’s civil sector the state 
functions in solving the problems of this social group is strongly influenced by the financial support of foreign 
donors. Particular focus is placed on the fact that the legal impediment of displaced persons’ full participation 
in the political life is a significant obstacle to their integration in local communities.

Key words: civil society groups, public authorities of Ukraine, internally displaced persons, rights of forci-
bly displaced persons, foreign donors.


