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● Неправильне тлумачення розпорядження № 1085-р, так само, як і обмеження,
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РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВПО

ВПО продовжують звертатися до БФ «Право
на захист» по допомогу з питань, пов’язаних
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«Право на захист» продовжує фіксувати випадки, коли УСЗН відмовляються реєструвати ВПО з НКУУТ, назви яких не має у додатку
до розпорядження Кабміну №1085.
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У деяких відділеннях Міграційної служби
порушується процедура відновлення чи
заміни паспорту. Через високу кількість
заявників та недостатню людську та технічну
спроможність, тривалість очікування на
отримання паспорту громадянина України
для виїзду за кордон становить орієнтовно
ID картка для молодого ВПО у Харкові
2 місяці.

Соціальні виплати та / або пенсії
Виплата соціальних пільг та пенсій
залишається головною проблемою для ВПО,
які зверталися до співробітників БФ «Право
на захист». Хоча кількість бенефіціарів,
які звертаються за допомогою щодо
надання первинної правової допомоги,
залишається практично однаковою, більше
людей звернулося за вторинною правовою
допомогою (93% у жовтні у порівнянні з
80% у вересні). Основні причини проблем,
виявлених під час моніторингу, залишаються
незмінними: зв’язок соціальних / пенсійних
виплат з реєстрацією ВПО та пов’язані з цим
обтяжувальні механізми перевірки ВПО, часті
зміни в законодавстві, відсутність єдиних
інструкцій та процедур, некомпетентність /
дезорганізація працівників державних
установ та Ощадбанку, а також відсутність
координації між установами.
УСЗН продовжують відмовляти у наданні
адресної допомоги переселенцям з
населених пунктів, що не вказані у
додатку до розпорядження №1085, але
адміністративно підпорядковані населеним
пунктам, включеним до додатка. Ситуація
з виплатою пенсій ВПО, які мають власне
житло на КУУТ або мають реєстрацію на
фактичному місці їхнього проживання
на КУУТ і відмовляються від статусу ВПО,
залишається
складною.
Здебільшого
управління Пенсійного фонду продовжують
відмовляти таким особам у поновленні
пенсій.		

Практика ПФУ щодо відмови платити
заборгованість із пенсій продовжується
і під час відновлення виплат. Такі справи
вирішуються через суди. Порушення
продовжуються
під
час
фізичної
ідентифікації пенсіонерів-ВПО у відділеннях
Ощадбанку. У деяких філіалах співробітники
банку висувають додаткові вимоги, включно
з вимогою надати копії паспорта та / або
ідентифікаційного коду платника податків,
фотографування ВПО з написаним на аркуші
паперу ПІН-кодом до платіжної картки,
фотографування переселенців з паспортами
на персональні телефони. У ряді відділень
Ощадбанку для проходження ФІ нав’язують
платні операції: страхування особи, зміну
ПІН-кодів, плату за «фізичну ідентифікацію»,
комісійні за зняття готівки тощо.
Здебільшого представники підрозділів УСЗН,
ПФУ та Ощадбанку стверджують, що вони
отримали інструкції, пов’язані з виконанням
Постанови №689, лише наприкінці жовтня.
Водночас, практика їхнього впровадження
різниться. Зокрема, розбіжності стосуються
процедур перерахунку адресної допомоги
та зняття готівки з пенсійних карт ВПО у
банкоматах, які не належать Ощадбанку.
Що стосується останнього, то інформація
про банки, де ВПО можуть зняти гроші
з пенсійних рахунків Ощадбанку без
додаткових комісій, була оприлюднена
банком лише після офіційного запиту
БФ «Право на захист».

Свобода пересування

Доступ до
прийнятного житла
Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України опублікувало
для
громадського
публічного
обговорення проект розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та впровадження
довгострокових
рішень
щодо
внутрішнього переміщення на період до
2020 року». Стратегія зосереджена на
вирішенні основних системних проблем у
сфері інтеграції внутрішньо переміщених
осіб, впровадженні довгострокових
рішень щодо внутрішнього переміщення
та забезпеченні реалізації та захисту
прав ВПО з урахуванням інтересів
приймаючих громад та містить в
собі декілька основних проблемних
напрямків, які потребують вирішення, а
саме:
● спрощення процедури реалізації та
захисту майнових прав внутрішньо
переміщених осіб;
● подолання бар’єрів у доступі
внутрішньо переміщених осіб до
засобів існування і у реалізації їх прав
на освіту та медичне обслуговування;
● підтримка приймаючих громад в
процесі інтеграції ВПО.
Щодо
прав
власності,
стратегія
пропонує вжити відповідних заходів для
забезпечення реституції нерухомого
майна внутрішньо переміщених осіб
на НКУУТ. Запропоновано також
впровадження механізмів перевірки
права власності на нерухомість та
документування.

Кількість людей, що перетинають КПВВ,
залишається високою. Так, найбільш
завантаженими були КПВВ «Мар’їнка»
та
«Станиця
Луганська»,
найменш
завантаженим - КПВВ «Гнутове». Довгі
черги в обох напрямках (до 2000 осіб)
спостерігалися
на
КПВВ
«Станиця
Луганська». Випадки додаткових вимог
щодо транспортування харчових продуктів
під час перетину були виявлені 20 жовтня
на КПВВ «Майорське». Так, від осіб,
які прямували через КПВВ в бік НКУУТ,
вимагали розрізати наявні у них ковбасу
та сир, щоб довести, що вони не везуть ці
продукти для подальшого продажу.
Зміст
матеріалу
є
виключно
відповідальністю БФ «Право на захист»
та не може використовуватися, щоб
відобразити точку зору Агентства ООН у
справах біженців (UNHCR)
БФ «Право на захист» у партнерстві з HIAS –
це українська некомерційна організація, яка
займається захистом прав людини вразливих
категорій мігрантів – біженців, вимушених
переселенцв, осіб без громадянства та осіб, які
перебувають під ризиком безгромадянства та
без документів

КПВВ «Майорське»
Більше інформації на нашому сайті:
r2p.org.ua
Якщо маєте питання, будь ласка, звертайтеся:
e-mail: pr@r2p.org.ua
Ми у соц.мережах:
Facebook: right2protection
Twitter: R2Protection

Щоб отримати правову допомогу, будь ласка,
напишіть нам на e-mail: vpl.pravo@r2p.org.ua
або зателефонуйте на гарячу лінію
(пн-пт 9:00-18:00):
+38 (098) 597 64 72
+38 (099) 507 50 90
+38 (063) 496 80 88

