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МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ — розвиток відкритого гро-
мадянського суспільства та демократії, дотримання 
прав і свобод людини, підвищення рівня правової 

свідомості населення України

ДОНОРАМИ ХІСД Є:

ХІСД є стабільно 
працюючою 
організацією, яка 
існує понад 20 років. 
Високий професійний 
рівень експертів 
та інноваційні 
підходи в розробці 
суспільно важливих 
тем, а також чіткість 
дотримання термінів 
контрактів і виконання 
поставлених у ході 
проєктів завдань, 
дозволяють отримувати 
фінансування з боку 
різних донорських 
організацій. 



� Міністерством соціальної політики України
� Генеральною прокуратурою України
� Державною пенітенціарною службою України
� Міністерством оборони України
� Міністерством внутрішніх справ України
� Українським науково-дослідним інститутом 

соціальної і судової психіатрії та наркології 
Міністерства охорони здоров’я України

� Уповноваженим Верховної Ради України з прав 
людини

� Місцевими органами влади Харківської, Хмель-
ницької, Одеської, Донецької, Луганської, Дні-
пропетровської, Запорізької та інших областей 
України

� Independent Custody Visiting Association (ICVA), 
Великобританія

� Hague Institute for Internationalisation of Law, 
HiiL Innovative Justice (HiiL), Нідерланди (ХІСД 
є регіональним партнером Інституту)

� Independent Monitoring Board (IMB), Велико-
британія

� Association of Members of Independent 
Monitoring Boards (AMIMB), Великобританія

� Харківською правозахисною групою (ХПГ), 
Україна

� GIZ GMBH
� Українською Гельсинською спілкою з прав 

людини (УГСПЛ), Україна
� Восток — SOS, Україна
� Всеукраїнською мережею ЛЖВ, Україна тощо

ХІСД 
СЬОГОДНІ

Інститут має досвід 
реалізації проектів  
у співпраці  
як з державними,  
так і з недержавними 
установами:2020 став роком, який додав 

нові виклики до тих, які вже 
долає українське суспільство. 

До затяжного конфлікту на схо-
ді України та в Криму, важких 
реформ, високого рівня неви-
значеності, ми всі отримали 
епідемію COVID-19 зі всіма її 
наслідками. Це аж ніяк не спро-
стило життя українців, а осо-

бливо тих, хто й до того, пере-
бував у вразливому становищі. 

Саме тому, цього року ХІСД 
спрямував свої зусилля на нові 
напрямки діяльності – роботу 
з медіа та громадською дум-
кою щодо нової хвороби та 
побудову довіри, що сприяла 
б згуртованості суспільства у 
боротьбі з пандемією. 

Всупереч локдауну та ін-
шим обмеженням, Інститут 
не полишив й традиційних 
тем, таких як поліпшення ро-
боти поліції та реформу сис-
теми соціальних послуг, та 
зробив багато, щоб системна 
робота по цих напрямках не 
була призупинена, або замо-
рожена.

НАЙБІЛЬШ  
ВАЖЛИВИМИ ТЕМАМИ 
ІНСТИТУТУ Є:
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 D дослідження впливу медіа на суспільство та 
формування конструктивних підходів у ви-
світленні актуальних подій;

 D моніторинг діяльності поліції та пошук ефек-
тивних рішень (від оцінки масштабів незакон-
ного насильства до підвищення ефективності);

 D робота з громадами та громадянами, що по-
страждали від військового конфлікту;

 D реформування соціальних послуг на рівні 
громад.



Одним з ключових результатів 
роботи ХІСД стало проведення 
національного моніторингу не-
законного насильства в поліції1 
в 2020 році. Дослідження висвіт-
лює масштаби, причини та на-
слідки катувань та жорсткого по-
водження в українській поліції. 
Окремо цього року була також 
розглянута тема гендерного на-
сильства та дискримінації жінок 

у процесі поліцейської діяльно-
сті. Інститут здійснив опитування 
населення п’яти регіонів України 
(3000 осіб) методом структуро-
ваного інтерв’ю та опитування 
2120 працівників поліції мето-
дом анкетування. Звіт за дослі-
дженням доступний як україн-
ською, так і англійською мовами2.

ДОТРИМАННЯ  
ПРАВ ЛЮДИНИ  
У ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНАХ

Окрім того, представники організації взяли участь 
у створенні Базового дослідження і практичного 
посібника для регіону ОБСЄ «Усунення стимулів 
застосування тортур»3. Харківський інститут соці-
альних досліджень надав свої напрацювання і екс-
пертизу щодо ефективного реагування і усунення 
факторів і стимулів, які викликають застосування 
тортур і використання доказів, отриманих за до-
помогою катувань, у правоохоронній діяльності.

Іншим напрямком діяльності ХІСД у сфері забезпечен-
ня прав людини в правоохоронних органах є консуль-
таційні зустрічі та проведення інформаційно-просвіт-

ницьких заходів. Так, у лютому 2020 року розпочалася 
участь ХІСД у створенні та функціонуванні спільної 
платформи поліцейських, представників місцевої вла-
ди та громадськості Донецької області щодо протидії 
наркозлочинності і допомоги наркозалежним. Поліція 
Донеччини першою в Україні розробила одночасно 
та прийняла регіональну та міську (у м. Маріуполь) 
програми протидії наркоманії та наркозлочинності. 
Також були взяті на озброєння інновації, які вже вико-
ристовуються в Харківській області, зокрема соціальні 
дослідження, які допомагають оцінити динаміку роз-
повсюдження наркотиків і дозволяють підвищувати 
ефективність протидії наркообігу.

24 червня 2020 року у м. Харкові відбулася прес-
конференція, присвячена темі боротьби з кату-
ваннями. Правозахисники розглянули проблему 
застосування катувань у правоохоронній сфері, об-
говорили ризики тортур під час збройного конфлік-
ту в Україні. За словами Дениса Кобзіна, в Україні 
декілька років тому були реалізовані значні кроки 
щодо попередження катувань в правоохоронній 
системі. Була оновлена система безоплатної право-
вої дороги, розпочав роботу національний превен-
тивний механізм при Уповноваженому ВРУ з прав 
людини, який передбачає регулярні незалежні 
візити у місця несвободи. До того були прийня-
ті зміни у Кримінальний процесуальний кодекс.  
«Але з часом, як зазвичай у нас буває, кожен вжитий 
захід не підтримується і інші елементи системи не 
реформуються, і він, скажемо так, припадає пилом 
і перестає працювати. Так, наприклад, Криміналь-
ний процесуальний кодекс навчилися порушувати, 
навчилися тими нормами, які там є, дуже майстерно 
маніпулювати. Ключові запобіжники проти кату-
вань та жорстокого поводження у нас залишаються 
нереалізованими: доступ до адвоката, можливість 
поінформувати третю сторону про затримання, 
доступ до лікаря. Ці ключові запобіжники сьогодні по 
факту не додержуються», — зазначив Денис Кобзін.

16 липня 2020 року експерти ХІСД взяли участь 
у обговоренні змін до нормативного регулюван-
ня порядку відбуття адміністративного арешту.  

Пропоновані нововведення викликали певні засте-
реження з боку правозахисних організацій, в тому 
числі ризики застосування покарання у вигляді 
адміністративного арешту до підозрюваних з ме-
тою подальшого їх притягнення до кримінальної 
відповідальності. Учасниками обговорення, яке 
відбулось на майданчику та завдяки організацій-
ним зусиллям Української Гельсінської спілки прав 
людини (УГСПЛ), стали Катерина Павличенко — 
заступниця міністра внутрішніх справ, Олексій Бі-
лошицький — заступник начальника Департаменту 
патрульної поліції, Руслан Горяченко — начальник 
Управління дотримання прав людини НПУ, Олек-
сандр Павліченко — виконавчий директор УГСПЛ. 
ХІСД представляли Денис Кобзін та Андрій Чер-
ноусов. Підсумком обговорень стала домовленість 
про подальшу співпрацю над вдосконаленням 
законодавства, що регулює поміщення людини до 
місць несвободи в поліції.

У вересні 2020 року завдяки Координатору проек-
тів ОБСЄ в Одесі було організовано два семінари 
для співробітників Державного бюро розслідувань 
щодо способів боротьби зі зловживанням владою 
з боку правоохоронців. 40 співробітників ДБР мали 
змогу ознайомитись з передовими міжнародними 
практиками, обговорити український досвід у цій 
галузі, переглянути юридичні аспекти ефективного  

1 За підтримки Харківської правозахисної групи та  European 
Commission

2 Національний моніторинг незаконного насильства в поліції  
в 2020 році — https://khisr.kharkov.ua/wp-content/
uploads/2021/10/MonitoringNasilPolice2020–1.pdf 

National monitoring of unlawful violence in police in 2020 —  
https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/10/
MonitoringNasilPolice2020ENGL.pdf

3 Базове дослідження і практичний посібник для регіону ОБСЄ 
«Усунення стимулів застосування тортур»  
https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/11/
Ustranenye-stymulov-prymenenyia-p-tok.pdf
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розслідування. Експерти Харківського інституту соці-
альних досліджень Денис Кобзін та Андрій Черноу-
сов представили висновки багаторічних досліджень 
факторів, що дозволяють незаконне насильство 
з боку міліції/поліції та перешкоджають їх розслі-
дуванню, а також виділили способи використання 
міжнародної практики для запобігання катуванням 
та жорстокому поводженню. Спеціальні сесії були 
присвячені гендерному насильству в правоохорон-
ній системі, а також особливостям документування 
катувань та жорстокого поводження у відповідності 
до вимог Стамбульського протоколу.

РОЗКАЗУЄМО У ЗМІ
Денис Кобзін для Української правди 
Україна. ХХІ сторіччя. Нам пропонують купувати 
права людини 
https://www.pravda.com.ua/
columns/2020/07/28/7260982/

Денис Кобзін для Української правди 
Ця «довіра» до поліції зламалась. Несіть іншу 
https://www.pravda.com.ua/
columns/2020/02/18/7240864/

Денис Кобзін для Української правди 
Новий «закон Савченко» вже готовий. Чи готове 
суспільство? 
https://www.pravda.com.ua/
columns/2020/05/1/7250087/

Денис Кобзін для ZMINA 
Побачити справжню в’язницю 
https://zmina.info/columns/pobachyty-spravzhnyu-
vyaznyczyu/

Денис Кобзін для Української правди 
Насильство в поліції в 2020 році. Скільки ще? 
https://www.pravda.com.ua/
columns/2020/10/23/7270915/

Денис Кобзін для Громадського радіо 
58,5% поліцейських в Україні вважають провале-
ною реформу правоохоронних органів 
https://hromadske.radio/podcasts/drive-time/58–
5-politseys-kykh-v-ukraini-vvazhaiut-provalenoiu-
reformu-pravookhoronnykh-orhaniv-kobzin

Денис Кобзін для пресцентру «Kharkiv Today» 
Прес-конференція про проблему катувань у між-
народний день підтримки їх жертв 
https://2day.kh.ua/ua/news/kharkivski-
pravozakhisniki-zayavili-pro-vidsutnist-progresu-v-
borotbi-z-torturami-v-tyurmakh 
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Денис Кобзін для Ukraine Crisis Media Center 
Презентація результатів національного соціоло-
гічного дослідження незаконного застосування 
сили поліцією 
https://www.youtube.com/watch?v=j4T_n3oiERE 

Денис Кобзін для Української правди 
База ДНК українців. Чим іще в цій країні керува-
тиме Аваков? 
https://www.pravda.com.ua/
columns/2020/11/8/7272779/ 

Андрій Черноусов для АТН Харків 
Катування та жорстоке поводження у поліції  
https://www.youtube.com/watch?v=hmpJ7vl9xDI  

Денис Кобзін для Української правди  
Чому ми програємо війну з катуваннями в поліції 
https://www.pravda.com.ua/
columns/2020/05/28/7253572/ 

Денис Кобзін для Суспільне Харків 
про громадські об’єднання, які намагаються пере-
брати на себе функції правоохоронних органів 
https://www.youtube.com/watch?v=TkMosoy-B8k 

Денис Кобзін для Громадське 
Аваков deep state 
https://hromadske.ua/posts/avakov-deep-state 

Денис Кобзін для Суспільне 
Про необхідність підготовки до запровадження 
дозволів на носіння короткоствольної зброї. 
https://www.youtube.com/watch?v=R4du2FUDJ8M 
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https://www.youtube.com/watch?v=j4T_n3oiERE  
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/8/7272779/ 
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/8/7272779/ 
https://www.youtube.com/watch?v=hmpJ7vl9xDI   
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/28/7253572/ 
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/28/7253572/ 
https://www.youtube.com/watch?v=TkMosoy-B8k  
https://hromadske.ua/posts/avakov-deep-state  
https://www.youtube.com/watch?v=R4du2FUDJ8M  
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Збройний конфлікт, що триває на сході України, 
впливає не тільки на безпеку громад, а й на соці-
альну згуртованість та подальші можливості розвит-
ку територій. Саме тому вже протягом шести років 
уряд України, місцева влада разом із Програмою 
розвитку ООН та іншими організаціями та відом-
ствами проводять фокусовану роботу з подолання 
наслідків збройного конфлікту, розвитку місцевої 
спроможності, посилення залучення громад до 
планування та реалізації ініціатив щодо подальшо-
го розвитку, особливо у сфері безпеки. Кінцевою 
загальною метою цієї діяльності є відновлення 
ефективного врядування в Донецькій та Луган-
ській областях, підвищення довіри до державних 
інститутів і поступове відновлення миру та по-
розуміння в регіоні. Досягнення цих завдань по-
требує не тільки часу та ресурсів, а й насамперед 
вивчення та підтримки структурних змін у сферах 
місцевого самоврядування, освіти, здоров’я, роз-
витку інфраструктури та місцевого потенціалу та 
подолання викликів у цих сферах. Створення без-

печного середовища та розвиток сектору безпеки 
загалом є основою для досягнення позитивних змін 
та планування розвитку територій у майбутньому, 
а досягнення безпеки неможливе без розвитку 
сучасних та спроможних сервісів, які надаються 
державними інститутами. Саме тому упродовж 2019 
і 2020 років представники ХІСД провели у дорозі 
близько 14 тисяч кілометрів, відвідавши населе-
ні пункти: Маріуполь, Волноваха, Красногорівка, 
Курахове, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Попасна, 
Лисичанськ, Гірське, Бахмут, Сартана, Талаківка, 
Новотроїцьке. Під час візитів були зібрані дані до-
слідження, спрямованого на вивчення інституційної 
спроможності головних управлінь Національної 
поліції, головних управлінь Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій та управлінь 
патрульної поліції в Донецькій та Луганській об-
ластях, а також їх можливості надавати сервіси для 
громад. По кожному управлінню був написаний 
детальний звіт із наданням висновків і ключових 
рекомендацій4.

Начальник поліції Донецької області Микола Семе-
нишин відзначив, що дослідження, яке провів ХІСД 
у територіальних громадах Донеччини, допомогло 
поліції налагодити ефективну роботу. «Завдяки 
проведеному соціологами оцінюванню ми поси-
лили свою присутність у тих громадах, де це було 
потрібно. Сьогодні жителів громад менше турбує 
безпека, люди відчувають себе захищеними», — 
зазначив глава обласної поліції.

Окрім цього, у серпні 2020 року Харківський ін-
ститут соціальних досліджень долучився до спіль-

ного проєкту БФ «Слов’янське серце» та ГУНП 
в Донецькій області5 «Донеччина — згуртована та 
безпечна» набирає обертів, виступивши трене-
рами у 4 тренінгах для поліції і громади та тему 
«Community policing та громадська безпека: як 
громаді будувати взаємодію заради безпечного 
середовища?». Тренінги пройшли у дружній ат-
мосфері та мали на меті навчити усіх учасників 
та учасниць засобам комунікації між собою, задля 
спільних вирішень питань та підвищення рівня 
довіри з боку населення.

ГРОМАДСЬКА
БЕЗПЕКА

4 Оцінка інституційної спроможності управління патрульної 
поліції в Донецькій області — https://khisr.kharkov.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Otsinka-UPP-u-Donets-kiy-oblasti.pdf  
Assessment of the institutional capacity of the department of 
patrol police of Ukraine in Donetsk oblast (brief) — https://khisr.
kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Otsinka-UPP-u-
Donets-kiy-oblasti-brief.pdf 
Оцінка інституційної спроможності управління патрульної 
поліції в Луганській області — https://khisr.kharkov.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Otsinka-UPP-Luhans-ka-oblast-.pdf 
Assessment of the institutional capacity of the directorate of 
patrol police in Luhansk oblast (brief) – https://khisr.kharkov.ua/
wp-content/uploads/2020/10/Otsinka-UPP-Luhans-ka-oblast-
brief.pdf 
Оцінка інституційної спроможності Головного управління На-
ціональної поліції в Донецькій області — https://khisr.kharkov.
ua/wp-content/uploads/2020/10/Otsinka-HU-NP-u-Donets-kiy-
oblasti.pdf 
Assessment of the institutional capacity of the main 
department of the national police of Ukraine in Donetsk oblast 
(brief) — https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/10/
Otsinka-HU-NP-u-Donets-kiy-oblasti-brief.pdf 

Оцінка інституційної спроможності Головного управління На-
ціональної поліції в Луганській області — https://khisr.kharkov.
ua/wp-content/uploads/2020/10/Otsinka-HU-NP-Luhans-ka-
oblast-.pdf 
Assessment of the institutional capacity of the main directorate 
of the national police in Luhansk oblast (brief) — https://khisr.
kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Otsinka-HU-NP-
Luhans-ka-oblast-brief.pdf 
Оцінка інституційної спроможності Головного управління Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій 
області — https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/10/
Otsinka-HU-DSNS-u-Donets-kiy-oblasti-Web.pdf 

Assessment of the institutional capacity of the main 
department of the state emergency service of Ukraine in 
Donetsk oblast (brief) — https://khisr.kharkov.ua/wp-content/
uploads/2020/10/Otsinka-HU-DSNS-u-Donets-kiy-oblasti-brief.pdf

Оцінка інституційної спроможності Головного 
управління Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій у Луганській області — https://khisr.
kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Otsinka-
HU-DSNS-Luhans-ka-oblast-.pdf

Assessment of the institutional capacity of the 
main directorate of the state emergency service In 
Luhansk oblast (brief) — https://khisr.kharkov.ua/
wp-content/uploads/2020/10/Otsinka-HU-DSNS-
Luhans-ka-oblast-brief.pdf

5 В межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру,  
за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

РОЗКАЗУЄМО У ЗМІ
Денис Кобзін  для Суспільне. Харків 
Громадська безпека та приватна охорона 
https://www.youtube.com/watch?v=3brhY5QhhtU

Андрій Черноусов для Дзеркала тижня 
Поліцейський офіцер громади: поліцейський  
для громади чи громада для поліцейського? 
https://zn.ua/ukr/internal/policeyskiy-oficer-
gromady-policeyskiy-dlya-gromady-ili-gromada-
dlya-policeyskogo-340629_.html
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https://www.pravda.com.ua/columns/2020/02/18/7240864/ 


допомогою до управлінь соціального захисту насе-
лення (у разі потреби у житлі, медичній допомозі, 
реабілітації, працевлаштуванні тощо).

Розроблені матеріали було презентовано та обго-
ворено серед спеціалістів управлінь соціального 
захисту населення, центрів зайнятості, відділів освіти 
та інших державних установ, а також громадськими 
активістами, які опікуються проблемами ВПО, з Хар-
ківської, Донецької, Запорізької та Київської областей. 
На національному рівні методологія оцінювання 
потреб ВПО була презентована серед представни-
ків ключових груп, відповідальних за дотримання 
прав переселенців, а також сприяння їх інтеграції, 
а саме серед представників Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 
Міністерства соціальної політики України, Секрета-
ріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, а також 
представників громадського сектору. Також відбулася 
зустріч з Заступником міністра з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і циф-

ровізації Снавером Сейтхалілєвим щодо можливості 
застосування методичних розробок з оцінювання 
потреб ВПО при роботі з електронними базами даних.

З 30 вересня по 2 жовтня 2020 року в м. Одеса 
представники ХІСД мали змогу обговорити питання 
оцінювання потреб ВПО на осінній школі «Місцеві 
ініціативи — шлях до тривалих рішень», яка відбу-
лася в рамках проєкту Ради Європи «Внутрішнє 
переміщення в Україні: розробка тривалих рішень». 
На заході були присутні співробітники державних 
органів влади, представники громадських організа-
цій, а також представники різних громад в Україні, 
які прийняли до себе значну кількість переселен-
ців. Під час навчання учасники змогли дізнатися 
про міжнародний досвід надання підтримки ВПО, 
обговорити національне законодавство з питань 
внутрішнього переміщення та ключові проблеми 
у цій сфері, заслухати подальші кроки міністерств 
та відомств щодо інтеграції переселенців. Також 
у школі були проведені тематичні майстерні щодо 
запобігання професійному вигоранню, новел у на-
ціональній судовій практиці з питань внутрішнього 
переміщення, медіації та відновного правосуддя 
тощо. Харківський інститут соціальних досліджень 
поділився досвідом та знаннями на окремій май-
стерні, присвяченій методам і технікам оцінювання 
потреб внутрішньо переміщених осіб.
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Посібник з методології6 було 
створено як інструмент, який 
дає відповіді на найактуальніші 
питання щодо оцінювання по-
треб ВПО у громадах. Комплек-
сний підхід, застосований при 
створенні посібника, дозволяє 
отримати важливу інформацію 
щодо більшості з них — стосов-
но прав ВПО, наявного досвіду 

оцінювання їхніх потреб, під-
готовки до цього оцінювання, 
можливих методів дослідження 
та очікуваних даних, а також ви-
користання результатів оціню-
вання.

ДОТРИМАННЯ 
ПРАВ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  
В УКРАЇНІ 

Починаючи з осені 2019 року і упродовж усього 2020 
року Харківський інститут соціальних досліджень 
працював над створенням універсальної методології 
оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб7. 
Завдяки використанню цього інструменту місцева 
влада може планувати точні і систематичні заходи 
щодо поліпшення становища ВПО в громадах, опе-
ративно реагувати на виявлені проблеми, проводити 
цільове оновлення програм і відповідних бюджетів, 
обґрунтовано готувати запити на позабюджетну до-
помогу, підвищити якість надання послуг для ВПО та 
мати дані про потреби ВПО, єдині для всіх суб’єктів 
надання допомоги переселенцям.

Окрім того, в рамках цього ж проєкту розроблена 
методологія була апробована на базі Ізюмської 
міської об’єднаної територіальної громади. Було 
проведене опитування 800 ВПО та 10 глибинних 
інтерв’ю із представниками органів місцевої влади. 
Ізюмська міська ОТГ отримала актуальні дані щодо 
потреб внутрішньо переміщених осіб, ключових 
проблем при отриманні тих чи інших послуг та ін-
формацію щодо виявів інтеграції ВПО у громаду8.

Окремим напрацюванням проєкту стала розробка 
алгоритмів перенаправлення внутрішньо переміще-
них осіб у разі їхнього звернення за тією чи іншою 

6 Методичний посібник з оцінювання потреб ВПО у грома-
дах — https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/08/
Metodycheskoe-posobye-po-otsenyvanyiu-potrebnostey.pdf

8 Потреби внутрішньо переміщених осіб в Ізюмській місь-
кій об’єднаній територіальній громаді Харківської області: 
результати соціологічного дослідження — https://khisr.kharkov.
ua/wp-content/uploads/2020/08/IzumZvit112.08.pdf

7 У межах ґранту, наданого проєктом Ради Європи «Внутрішнє 
переміщення в Україні: розробка тривалих рішень»

https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Metodycheskoe-posobye-po-otsenyvanyiu-potrebnost
https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Metodycheskoe-posobye-po-otsenyvanyiu-potrebnost
 https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/08/IzumZvit112.08.pdf
 https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/08/IzumZvit112.08.pdf


СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ 

9 Оцінювання потреб населення Черкаської ОТГ Донецької 
області у послугах з психоемоційної підтримки та психічного 
здоров’я 
https://khisr.kharkov.ua/otsiniuvannia-potreb-naselennia-
cherkas-koi-oth-donets-koi-oblasti-u-posluhakh-z-
psykhoemotsiynoi-pidtrymky-ta-psykhichnoho-zdorov-ia/ 

Оцінювання потреб населення Іллінівської ОТГ Донецької 
області у послугах з психоемоційної підтримки та психічного 
здоров’я 
https://khisr.kharkov.ua/otsiniuvannia-potreb-naselennia-
illinivs-koi-oth-donets-koi-oblasti-u-posluhakh-z-
psykhoemotsiynoi-pidtrymky-ta-psykhichnoho-zdorov-ia/  

Оцінювання потреб населення Біловодської ОТГ Луганської 
області у послугах з психоемоційної підтримки та психічного 
здоров’я 
https://khisr.kharkov.ua/otsiniuvannia-potreb-naselennia-
bilovods-koi-oth-luhans-koi-oblasti-u-posluhakh-z-
psykhoemotsiynoi-pidtrymky-ta-psykhichnoho-zdorov-ia/  

Оцінювання потреб населення Ніжньодуванської громади 
Луганської області у послугах з психоемоційної підтримки  
та психічного здоров’я 
https://khisr.kharkov.ua/otsiniuvannia-potreb-naselennia-
nizhn-oduvans-koi-hromady-luhans-koi-oblasti-u-posluhakh-z-
psykhoemotsiynoi-pidtrymky-ta-psykhichnoho-zdorov-ia/

РОЗКАЗУЄМО У ЗМІ
Ганна Левкіна для Дзеркала тижня 
Соціальні послуги: кому, що і як 
https://zn.ua/ukr/social_secutity/socialni-poslugi-
komu-scho-i-yak-337366_.html

Ганна Левкіна для Дзеркала тижня 
Закон «Про соціальні послуги»: покращення 
відкладається 
https://zn.ua/ukr/internal/zakon-pro-socialni-poslugi-
pokraschennya-vidkladayetsya-337022_.html

Ганна Левкіна для ХІСД 
Важливі кроки до отримання допомоги. Просто 
про складне 
https://khisr.kharkov.ua/vazhlyvi-kroky-do-
otrymannia-dopomohy-prosto-pro-skladne/

«Доступ до послуг психосоціальної підтримки в об-
раних громадах Донецької та Луганської області» 
за підтримки GIZ GMBH

Конфлікт на сході України призвів до затяжного 
погіршення психічного здоров’я та психосоціального 
благополуччя населення Донецької та Луганської 
областей. У багатьох державних та недержавних 
установ бракує ресурсів для надання якісної психо-
соціальної підтримки постраждалим людям. Зокрема 
громади, що приймають внутрішньо переміщених 
осіб, та громади у сільській місцевості мають труд-
нощі із задоволенням потреб у соціальних послугах 
та послугах психосоціальної підтримки.

Не зважаючи на той факт, що вимога проводити пе-
ріодичну оцінку потреб у соціальних послугах існує 
ще з 2014 року, реального оцінювання у громадах 

майже не проводиться. Разом з тим завдяки вивчен-
ню потреб громадян може бути створена основа 
для побудови системи надання соціальних послуг, 
послуг з психічного здоров’я та психосоціальної під-
тримки. Саме тому Харківський інститут соціальних 
досліджень запропонував розпочати удосконалення 
системи надання психосоціальних послуг шляхом 
оцінювання потреб з окремих громад. Такими грома-
дами стали Іллінівська та Черкаська ОТГ Донецької 
області та Біловодська і Нижньодуванська ОТГ Лу-
ганської області. Саме тут у вересні-жовтні 2020 року 
за підтримки GIZ були проведені оцінювання потреб 
населення у соціальних, психосоціальних послугах 
та психіатричній підтримці. Всього було опитано 
2400 осіб методом особистого інтерв’ю. По кожній 
громаді виданий звіт з результатами оцінювання та 
наданими рекомендаціями9.
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БОРОТЬБА З ЕПІДЕМІЄЮ 
ТА ВАКЦИНАЦІЯ  
ВІД COVID- 19 

Протягом квітня — травня 2020 
року Харківський інститут соці-
альних досліджень разом з Ла-
бораторією журналістики сус-
пільного інтересу, Лондонською 
школою економіки та Львівським 
медіа-форумом провели соціло-
гічне дослідження10, спрямоване 
на те, щоб зрозуміти ставлення 
громадян України до пандемії 
COVID-19. Також вивчались чин-
ники консолідації суспільства 
у боротьбі з епідемією, було про-
аналізовано вплив тематичних 
відеоматеріалів на аудиторію та 

перевірений емоційний вплив 
на глядача матеріалів певного 
типу й тематики. Дослідження 
дозволило зробити низку ціка-
вих висновків та сформулюва-
ти рекомендації для українских 
медіа, організацій та інституцій, 
діяльність яких стосується кому-
нікації щодо пандемії COVID-19, 
розроблені на основі результатів 
дослідження11.

Окрім того, у листопаді-грудні 
2020 року ХІСД провів соціоло-
гічне дослідження12 щодо став-
лення населення до вакцинації 
від COVID-19. Було проведено 
1500 face-to-face інтерв’ю за 
допомогою випадкової вибір-
ки в 41 населеному пункті різ-
ного розміру, що презентували 
5 макрорегіонів України (Схід, 
Захід, Південь, Північ, Центр). 
Винахід вакцин прискорив по-
требу в інформації про бажан-
ня та готовність людей робити 
щеплення проти ковід-19. Саме 

тому опитування було орієнто-
ване передусім на висвітлення 
інформації щодо ставлення на-
селення України до епідемії та 
засобів боротьби із нею, в тому 
числі за допомогою масової вак-
цинації. Окремо у звіті13 описані 
основні джерела інформації 
про вакцинацію; 
готовність укра-
їнців вакцинува-
тися від ковід-19; 
готовність платити 
за вакцини; довіра до 
вакцин різних виробни-

ків; фактори, які можуть сприяти 
або заважати бажанню робити 
щеплення тощо.

10 «Ставлення населення до коронавірусу і пошук консолідую-
чих факторів» 
https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/05/
STAVLENNYA-NASELENNYA-DO-KORONOVIRUSU-I-POSHUK-
KONSOLIDUYUCHYKH-FAKTORIV-2.pdf

11 Дослідження проводилося на замовлення Лабораторії жур-
налістику суспільного інтересу за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» в рамках проекту «Вакцинація від 
COVID-19: як створювати контент, що викликає довіру»

12 Від недовіри до солідарності: як розповідати про пандемію 
коронавірусу 
https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/05/PIJL_
Covid19_Report_May_2020.pdf 

From distrust to solidarity: how can we inform people 
about coronavirus? – https://khisr.kharkov.ua/wp-content/
uploads/2020/05/PIJL_Covid19_Report_May_2020_EN.pdf

13 Ставлення до епідемії ковід 19 та вакцинації: резуль-
тати опитування – https://khisr.kharkov.ua/wp-content/
uploads/2021/01/Stavlennia-do-vaktsynatsii_12_2020_
KHSID-5.pdf

РОЗКАЗУЄМО У ЗМІ
Денис Кобзін для Української правди 
COVID-19 один, медіасвіти, в яких живуть 
українці, – різні 
https://www.pravda.com.ua/
columns/2020/05/25/7253033/

Денис Кобзін для АТН Харків 
Ставлення людей до коронавірусу 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUfF6hYmo5I
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19 лютого 2020 року ХІСД взяв участь у відкритому 
зверненні організацій громадянського суспільства 
щодо недопущення прийняття Проєкту Закону 
№ 2784 про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів та зловживанню ними. Деклароване там 
примусове лікування людей із наркозалежністю є 
доведено неефективним, як і репресивна нарко-
політика в цілому. Серед тих наркозалежних, яких 
лікували примусово, вищий рівень рецидивів вжи-
вання, передозувань, смертності. Разом із санкціями 
за ухилення від медичного огляду особою, яка не 
скоїла жодного правопорушення, прaимусове лі-
кування — це порушення базових прав людини, до 
яких входить добровільність будь-яких медичних 
процедур. Завдяки злагодженій роботі правозахис-
них організацій у червні 2020 року Проєкт Закону 
був відкликаний.

9 квітня 2020 року ХІСД підтримав заяву громад-
ських організацій щодо неприпустимості надання 
військовим поліцейських функцій. Зазначені зміни 

до законодавства могли б призвести до зловживань 
владними повноваженнями з боку посадових осіб 
НГУ та надмірного обмеження прав і свобод людини 
і громадянина. На щастя, вже у травні 2020 року 
проєкт не був прийнятий Верховною Радою України.

4 листопада 2020 року ХІСД взяв участь у відкри-
тому зверненні громадських організацій щодо 
використання правових засобів виходу з консти-
туційної кризи. Нажаль вимоги громадськості були 
виконані лише частково і наразі конституційне 
судочинство все ще перебуває у стані реорганізації 
та налагодження процесів роботи.

16 листопада 2020 року Інститут також долучився 
до відкритого звернення з приводу фінансуван-
ня програм та заходів забезпечення доступу до 
українською освіти дітей та молоді з тимчасово 
окупованих територій на 2021 рік. Правозахисники 
закликали владу врахувати у бюджеті фінансування 
освіти молоді з окупованих територій. Результатом 
суспільного розголосу стало виділення 130 міль-
йонів гривень на організацію підготовчих курсів 
для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА АДВОКАСІ

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Національний моніторинг 

незаконного насильства в по-

ліції в 2020 році — https://

khisr.kharkov.ua/wp-content/

uploads/2021/10/Monitoring-

NasilPolice2020–1.pdf

Базове дослідження і практич-

ний посібник для регіону ОБСЄ 

«Усунення стимулів застосування 

тортур» https://khisr.kharkov.ua/

wp-content/uploads/2020/11/

Ustranenye-stymulov-pryme-

nenyia-p-tok.pdf

National monitoring of unlawful 

violence in police in 2020 — 

https://khisr.kharkov.ua/wp-con-

tent/uploads/2020/10/Monitor-

ingNasilPolice2020ENGL.pdf

Оцінка інституційної спромож-

ності управління патрульної 

поліції в Донецькій області — 

https://khisr.kharkov.ua/wp-con-

tent/uploads/2020/10/Otsinka-

UPP-u-Donets-kiy-oblasti.pdf

Assessment of the institutional 

capacity of the department 

of patrol police of Ukraine in 

Donetsk oblast (brief) — https://

khisr.kharkov.ua/wp-content/

uploads/2020/10/Otsinka-UPP-

u-Donets-kiy-oblasti-brief.pdf

Оцінка інституційної спромож-

ності управління патрульної 

поліції в Луганській області — 

https://khisr.kharkov.ua/wp-con-

tent/uploads/2020/10/Otsinka-

UPP-Luhans-ka-oblast-.pdf

Assessment of the institutional 

capacity of the directorate of patrol 

police in Luhansk oblast (brief) —  

https://khisr.kharkov.ua/wp-con-

tent/uploads/2020/10/Otsinka-

UPP-Luhans-ka-oblast-brief.pdf

Оцінка інституційної спро-

можності Головного управ-

ління Національної поліції 

в Донецькій області — https://

khisr.kharkov.ua/wp-content/

uploads/2020/10/Otsinka-HU-

NP-u-Donets-kiy-oblasti.pdf

Assessment of the institutional 

capacity of the main depart-

ment of the national police 

of Ukraine in Donetsk oblast 

(brief) — https://khisr.kharkov.ua/

wp-content/uploads/2020/10/

Otsinka-HU-NP-u-Donets-kiy-

oblasti-brief.pdf

Оцінка інституційної спроможності 

Головного управління Національ-

ної поліції в Луганській області — 

https://khisr.kharkov.ua/wp-content/

uploads/2020/10/Otsinka-HU-NP-

Luhans-ka-oblast-.pdf

Assessment of the institutional 

capacity of the main directorate 

of the national police in 

Luhansk oblast (brief) — https://

khisr.kharkov.ua/wp-content/

uploads/2020/10/Otsinka-HU-

NP-Luhans-ka-oblast-brief.pdf

Оцінка інституційної спромож-

ності Головного управління Дер-

жавної служби України з над-

звичайних ситуацій у Донецькій 

області — https://khisr.kharkov.

ua/wp-content/uploads/2020/10/

Otsinka-HU-DSNS-u-Donets-kiy-

oblasti-Web.pdf
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Assessment of the institutional 

capacity of the main department 

of the state emergency service 

of Ukraine in Donetsk oblast 

(brief) — https://khisr.kharkov.ua/

wp-content/uploads/2020/10/

Otsinka-HU-DSNS-u-Donets-kiy-

oblasti-brief.pdf

Оцінювання потреб населення 

Іллінівської ОТГ Донецької 

області у послугах з психоемо-

ційної підтримки та психічного 

здоров’я https://khisr.kharkov.

ua/otsiniuvannia-potreb-

naselennia-illinivs-koi-oth-

donets-koi-oblasti-u-posluhakh-

z-psykhoemotsiynoi-pidtrymky-

ta-psykhichnoho-zdorov-ia/

Ставлення до епідемії ковід 

19 та вакцинації: резуль-

тати опитування — https://

khisr.kharkov.ua/wp-content/

uploads/2021/01/Stavlennia-do-

vaktsynatsii_12_2020_KHSID-5.pdf

Потреби внутрішньо пере-

міщених осіб в Ізюмській 

міській об’єднаній територіальній 

громаді Харківської області: 

результати соціологічного дослі-

дження — https://khisr.kharkov.

ua/wp-content/uploads/2020/08/

IzumZvit112.08.pdf

Оцінювання потреб населення 

Черкаської ОТГ Донецької 

області у послугах з психоемо-

ційної підтримки та психічного 

здоров’я https://khisr.kharkov.

ua/otsiniuvannia-potreb-

naselennia-cherkas-koi-oth-

donets-koi-oblasti-u-posluhakh-

z-psykhoemotsiynoi-pidtrymky-

ta-psykhichnoho-zdorov-ia/

Методичний посібник з оці-

нювання потреб ВПО у грома-

дах — https://khisr.kharkov.ua/

wp-content/uploads/2020/08/

Metodycheskoe-posobye-po-

otsenyvanyiu-potrebnostey.pdf

Оцінка інституційної спромож-

ності Головного управління 

Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій 

у Луганській області — https://

khisr.kharkov.ua/wp-content/

uploads/2020/10/Otsinka-HU-

DSNS-Luhans-ka-oblast-.pdf

Оцінювання потреб населення 

Біловодської ОТГ Луганської 

області у послугах з психоемо-

ційної підтримки та психічного 

здоров’я https://khisr.kharkov.

ua/otsiniuvannia-potreb-

naselennia-bilovods-koi-oth-

luhans-koi-oblasti-u-posluhakh-

z-psykhoemotsiynoi-pidtrymky-

ta-psykhichnoho-zdorov-ia/

Від недовіри до солідарності: 

як розповідати про панде-

мію коронавірусу https://

khisr.kharkov.ua/wp-content/

uploads/2020/05/PIJL_

Covid19_Report_May_2020.pdf

Assessment of the institutional 

capacity of the main directorate 

of the state emergency service 

In Luhansk oblast (brief) —  

https://khisr.kharkov.ua/wp-

content/uploads/2020/10/

Otsinka-HU-DSNS-Luhans-ka-

oblast-brief.pdf

Оцінювання потреб населення 

Ніжньодуванської громади Луган-

ської області у послугах з психое-

моційної підтримки та психічного 

здоров’я https://khisr.kharkov.ua/

otsiniuvannia-potreb-naselennia-

nizhn-oduvans-koi-hromady-

luhans-koi-oblasti-u-posluhakh-z-

psykhoemotsiynoi-pidtrymky-ta-

psykhichnoho-zdorov-ia/

From distrust to solidarity: 

how can we inform people 

about coronavirus? — https://

khisr.kharkov.ua/wp-content/

uploads/2020/05/PIJL_Covid19_

Report_May_2020_EN.pdf

ФІНАНСУВАННЯ
В рамках здійснених проектів Інститут отримав фінансову підтримку в розмірі  

2 588 855,78 грн. 

Серед донорів та партнерів, які підтримали 
діяльність Інститут, виділяємо наступні: Сума, грн.

Рада Європи 677 515,78

Представництво ООН в Україні 453 720,00

БФ  «Восток-СОС» 40 000,00
ГО «Лабораторія журналістики  
суспільного інтересу» 834 670,00

GIZ GMBH 430 950.00

Координатор Проєктів ОБСЄ в Україні 110 000,00

БФ «Словянське серце» 42 000,00

Всього: 2 588 855,78

БІЛЬШЕ ПРО НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИ МОЖЕТЕ ДІЗНАТИСЬ:
на сайті: www.khisr.kharkov.ua
на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/NGO.KHISR/

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
E-mail: khisr.media@gmail.com
Тел.: +38 (097) 104 38 02
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