Резолюція
Національного форуму
«Стан дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
в Україні» (підсумки 2014‐2015рр.)
Учасники
Національного форуму «Стан дотримання прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб в Україні» (підсумки 2014‐2015рр.)
Підтверджуючи, що кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Донецької та Луганської
областей, а також АР Крим на поточний момент уже перевищила 1,5 млн. осіб і сформувалась
унаслідок кількох міграційних хвиль, безпосередньо пов’язаних з періодичністю та інтенсивністю
бойових дій;
Розуміючи, що відсутність реальних перспектив швидкого відновлення контролю держави над
усіма тимчасово неконтрольованими територіями матиме наслідком подальше збільшення
масштабів внутрішньої міграції населення та зріст соціальної напруги у суспільстві;
Підкреслюючи, що основні виклики, пов’язані з вимушеним переміщенням громадян,
виявляються у зростанні навантаження на локальних ринках праці, існуванні проблем
розміщення, працевлаштування, медичного обслуговування, психологічної реабілітації, доступу
до освіти, культурної та соціальної реінтеграції тощо, обмеженість внутрішніх ресурсів у держави.;
Визнаючи, що основними проблемами у сфері дотримання прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб є:
‐
‐

відсутність єдиної стратегії та плану дій влади щодо вирішення проблем ВПО;
відсутність довгострокових програм в області вирішення проблем вимушеного переміщення.
затримка прийняття Комплексної державної програми інтеграції, соціальної адаптації та

захисту внутрішньо переміщених осіб, регіональних та місцевих програм, а також
розробки дієвих програм забезпечення ВПО житлом;
‐
‐

скорочення фінансових, соціальних послуг та обмеження доступу ВПО до бюджетних
інституцій;
відсутність належної координації та єдиного державного органу з питань ВПО;
Підбиваючи підсумки Національного форуму «Стан дотримання прав і свобод внутрішньо

переміщених осіб в Україні» (підсумки 2014‐2015рр.);
Розуміючи низький рівень вирішення питань з допомогою ВПО у 2014‐2015 рр.;
Дбаючи про формування пріоритетів вирішення питань та допомоги ВПО на наступний
2016 рік;
Керуючись Керівними принципами УВКБ ООН з питання переміщення осіб усередині
країни та міжнародним правом, ‐

УХВАЛЮЄМО ТАКІ РІШЕННЯ. ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗВЕРНЕННЯ:
1. Звертаємося до Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету
Міністрів України з закликом ужити всіх заходів задля визначення єдиної позиції
щодо подій на Сході України та Криму.
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2. Водночас наполягаємо:
сприяти імплементації міжнародного гуманітарного права та прав людини на
національному рівні;
призначити державний координуючий орган із проблем ВПО та надати йому
необхідні повноваження для виконання провідної ролі у вирішенні комплексу
проблем ВПО;
негайно прийняти Комплексну державну програму інтеграції, соціальної адаптації та
захисту внутрішньо переміщених осіб відповідно до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706‐VII от 20.10.2014 ;
ініціювати розробку державних цільових, регіональних та місцевих програм
підтримки ВПО;
прийняти у повторному читанні Закон № 2166 "Про внесення змін до деяких законів
України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб";
забезпечити права ВПО на житло шляхом створення можливостей для забезпечення
постійним житловими приміщеннями, земельними ділянками для вирішення
житлової проблеми;
прийняти заходи з оцінки збитків та компенсації втраченого майна ВПО та земельних
ділянок шляхом удосконалення законодавства стосовно оцінки матеріальної та
моральної шкоди і надання компенсацій ВПО;
запровадити податкові канікули та процедури податкового компромісу для власників
малого та середнього бізнесу, які переселяються з тимчасово неконтрольованих
територій в інші регіони країни та відновлюють власний бізнес і створюють нові
робочі місця;
спростити процедури відкриття господарської діяльності і відновлення втрачених
документів під час залишення окупованих територій та створення підприємств з
іноземними інвестиціями, інноваційних технопарків, бізнес‐інкубаторів, вільних
економічних зон та ін.;
забезпечити професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації ВПО з
метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;
провести в Україні міжнародну конференцію донорів з проблем ВПО;
створити керівний комітет донорів (реалізація програм співробітництва з МВФ,
Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями);
3. Вважаємо розробити та впровадити глибшу інтеграцію між ОГС що допомагають
ВПО та створити спільні коаліції щодо адвокації інтересів ВПО в Україні.

4. Створити робочу групу з підготовки та проведення парламентських слухань у
лютому 2016 р. «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян
України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не
контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції».

Прийнято за основу учасниками форуму
17 грудня 2015р. у м. Києві
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