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Потенціал внутрішньо переміщених 
осіб м. Бориспіль Київської області

Мета: вивчення адаптаційної поведінки ВПО у 
відповідності до нових умов середовища 
Бориспільського регіону та розробка рекомендацій 
щодо державної підтримки даної категорії 
населення.

Завдання: отримати уяву про:

 -соціальний та мотиваційний профіль ВПО 
регіону;

 -специфіку середовища щодо реалізації потенціалу 
ВПО;

 -варіанти адаптаційної поведінки ВПО у регіоні 
(процеси інтеграції, реінтеграції, транзиту).



Потенціал внутрішньо переміщених 
осіб м. Бориспіль Київської області

 Генеральна сукупність – 806 респондентів

 Відносна стандартна похибка (коефіцієнт 
варіації похибки) – 5 %. Імовірність 
гарантування результатів – 95 %.

 Вибіркова сукупність – 85 респондентів.

 Вид обстеження за ступенем охоплення 
одиниць – комбіноване (для території м. 
Бориспіль) вибірковим методом з 
використанням квотної вибірки.



До трансформацій людського 
розвитку

жіноча 64.8 %

чоловіча 35.2 %

Гендерна структура ВПО, %



Вікова структура опитаних ВПО,%
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Освітня структура ВПО, %
базова вища 
(бакалавр)

12,8%

повна вища 
(спеіаліст, магістр

)
28,6%

навчаюсь, закінчи
в аспірантуру

0,5%

маю науковий 
ступінь

0,5%
неповна середня 

(9 класів)
3%

повна середн (11 
класів)
14,6%

професійна 
технічна 34,5%

неповна вища 
(студенти І-ІV 

курсів)
5,5%



Сімейна структура опитаних ВПО, %
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Наявність дітей у сім'ях ВПО
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Структура тимчасового розселення 
ВПО
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Самооцінка ставлення місцевих 
мешканців до ВПО,%

нейтральне; 
13,3%

здебільшого 
негативне; 1,3%

повністю 
позитивне, добро

зичливе; 47,7%

здебільшого 
позитивне; 37,8%



Статус поточної зайнятості ВПО
Альтернативи відповідей:

Відсотковий розподіл:

 Навчаюсь                                                                 3,6%

 Працюю                                                                  18,8%

 Шукаю місце праці                                             41,1%

 Доглядаю дитину (дітей)                                15,8%

 Не працюю і не прагну працювати                1,4%

 Не шукаю роботи через пенсійний вік 
інвалідність                                                           15,4%

 Інше                                                                            3,5%



Частка соціальної допомоги в структурі доходів 
ВПО, %

не отримує 
допомоги; 18,9%

основне джерело 
доходів; 22,3%більше половини; 

25,4%

менше половини; 
33,4%



Структура контактів ВПО з органами державної 
влади та громадськими організаціями
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Найбільш значущі матеріальні 
проблеми в оцінках ВПО,%
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Очікування на допомогу від органів державної 
та місцевої влади в оцінках ВПО, %
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Плани щодо організації власного 
майбутнього в оцінках ВПО,%

маю намір 
виїхати за кордон

3,8%

інший варіант
3,1%

залишуся у цьому 
регіоні
28,0%

буду прагнути 
повернутися на 

малу 
батьківщину

30,3%

не визначився
34,9%



Плани щодо організації власного 
майбутнього в оцінках ВПО,%

 Майже третина опитаних має намір 
інтегруватися у регіональний соціум м. 
Бориспіль. Показово, що серед ВПО відсутні 
будь-які непорозуміння щодо мовного питання.



Висновки:
В  умовах, які склалися в державі, слід перейти до:

 1. - забезпечення житлом і працевлаштування ВПО, інтегрування в середовище 
проживання за допомогою створення земляцтв, реабілітаційних центрів, спільних 
підприємств, спільного бізнесу з високоточними технологіями;

 - здійснення політики регіонального менеджменту стосовно процесів 
інтеграції, реінтеграції, а також транзиту ВПО через ті чи інші регіони України задля 
підвищення їхнього соціального захисту, максимального задіяння інтеграційного 
потенціалу у розбудову держави та окремих регіонів;

 - формування системи багатоцільового моніторингу процесів 
інтеграції, реінтеграції, а також транзиту ВПО через ті чи інші регіони України;

 - розробки спеціального методичного забезпечення системи обліку та статистики 
явищ і процесів у регіонах щодо ВПО;

 - розширення переліку показників аналізу та оцінювання поведінки різних 
трансформаційних груп суспільства.

 2. Третина обстежених – це особи середнього віку з високим рівнем кваліфікації, що за 
певних умов складуть основу співробітників високотехнологічних підприємств.

 3. У виборах представників органів влади ВПО підтримають державу та державницькі 
сили.

 4. Виявлений потенціал ВПО по м. Бориспіль аналогічний даним по регіонам, де 
проживають ВПО.



Ревізія недобудов
Адреса: вул.  Київський шлях 95



Ревізія недобудов

90 % готовності.

Житлові приміщення вільні від
майнових забов’язань: 120 квартир.
(З ймовірною готовністю під
заселенння – кінець 2015 року).
Проект потребує дофінансування з
бюджету.



Черга на отримання житла серед 
переселенців м. Борисполя



Ревізія недобудов

Комплекс “Вегас” нараховує 760 
квартир без майнових забов’язань. 
Перша черга – 120 квартир . 
Виведений “нульовий цикл” на 2 
секції. Ведеться пошук інвестора.



Реабілітаційний центр

Згідно до висновків опитування 
ТПО м. Борисполя необхідно 
створити реабілітаційний центр 
для психологічної 
допомоги, отримання 
гуманітарної 
допомоги, медичного 
обслуговування та консультацій 
з працевлаштування.

Укладена угода про аренду та 
ремонт приміщення розбитої 
столової у містечку УМБ-17 з 
метою створення 
реабілітаційного центру.



Працевлаштування ТПО
 По даним регіонального Центру зайнятості по м. 

Борисполю офіційно близько 1200 осіб 
потребують  працевлаштування. Досліджено 
ринок робочих місць. Запропоновано створення 
нового підприємства з переробки Твердих 
Побутових Відходів (ТПВ) на полігоні м. 
Борисполя, яке дасть змогу створити понад 400 
нових робочих  місць та усунути екологічну 
небезпеку.



Звернення до  прем’єр-міністра та відповіді Мінрегіону 
про можливість фінансування  проектів ТПО



Створення робочих місць



Створення робочих місць




