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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 06 .03 .2018_____№ 315/5-18
м. Краматорськ

Про Регіональну програму 
інтеграції, соціальної адаптації 
та захисту внутрішньо 
переміщених осіб на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку 

населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення» (із змінами), керуючись статтями 6, 39, 41 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 1, 4, 6 

Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», з метою забезпечення 

дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, 

створенню умов для поліпшення їх життя:

1. Затвердити Регіональну програму інтеграції, соціальної адаптації 

та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік (далі — Програма), 

що додається.

2. Райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, 

структурним підрозділам облдержадміністрації та рекомендувати виконавчим 

органам міських рад, рад об’єднаних територіальних громад забезпечити.
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1) виконання заходів і завдань Програми;

2) вжиття, в межах реальної можливості місцевих бюджетів, заходів щодо 

передбачення коштів на реалізацію Програми;

3) надання інформації про хід виконання Програми Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації щоквартально 

до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, здійснювати 

моніторинг виконання заходів Програми та один раз на півріччя інформувати 

облдержадміністрацію про хід виконання Програми.

4. Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти 

на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

(Токарева), контроль -  на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С.

Г олова облдержадмін 
керівник обласної вій 
цивільної адміністраи П.І. Жебрівський



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
«Про Регіональну програму інтеграції, соціальної адаптації та захисту 

внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік»

1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження

Проект розпорядження підготовлено з метою розв’язання існуючих проблем 
внутрішньо переміщених осіб (далі-ВПО).

Значна кількість ВПО викликає кризові явища в соціальному секторі області, які 
потребують комплексного підходу до розв'язання. Зокрема, ВПО стикаються 
з проблемами розміщення, умовами проживання, безробіття, психологічної 
реабілітації, відновлення документів тощо. Зважаючи на невизначеність щодо 
завершення збройного конфлікту на території Донецької області та створення умов 
для повернення в місця постійного проживання ВПО, розв'язання існуючих проблем 
потребує підготовки та реалізації Регіональної програми інтеграції, соціальної 
адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розпорядження є затвердження Регіональної програми 
інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік 
(далі -  Програма), яка направлена на реалізацію комплексу заходів, спрямованих 
на розв'язання найгостріших проблем ВПО, забезпечення їх інтеграції в соціальне 
життя, соціальної адаптації та захисту на належному рівні. Проект розпорядження 
передбачає координацію дій структурних підрозділів облдержадміністрації, 
спрямованих на виконання та моніторинг Програми.

3. Правові аспекти

При підготовці проекту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної адміністрації використані наступні нормативно -  
правові акти:

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;
Закон України . «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року 

№ 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених 
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення».

4. Фінансово - економічне обгрунтування
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах реальних 

фінансових можливостей за рахунок коштів обласного бюджету та бюджетів міст 
і районів області, а також шляхом залучення ресурсів із інших джерел.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження погоджений із заінтересованими органами.
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6. Регіональний аспект
Реалізація заходів Програми, з метою затвердження якої розроблено проект 

розпорядження, позитивно впливатиме на розвиток як окремих населених пунктів, 
так і регіону в цілому.

6і. Запобігання дискримінації
У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

Проведення громадської антидискримінаційної експертизи не потребує.

7. Запобігання корупції
У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. Проведення громадської 
антикорупційної експертизи не потребує.

8. Громадське обговорення
Громадського обговорення не потребує.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект розпорядження не стосується соціально - трудової сфери.

10. Оцінка регулярного впливу
Проект розпорядження не є регулярним актом.

10і. Вплив реалізації акта на ринок праці
Вплив реалізації акта на ринок праці відсутній.

11. Прогноз результатів
Проект розпорядження дозволить створити низку заходів щодо соціального 

захисту, адаптації ВПО у короткостроковій перспективі. Органи влади володітимуть 
повною інформацією про ключові проблеми ВПО та матимуть змогу в їх 
майбутньому вирішенні.

У довгостроковій перспективі очікується, що ВПО будуть інтегровані, 
соціально адаптовані та захищені на рівні постійних мешканців регіону.

І.С. Стокоз
Заступник голови 
облдержадміністрації

_______________2018 року



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва: Регіональна програма інтеграції, соціальної адаптації та захисту 
внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік.

2. Підстава для розроблення: закони України: «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб», «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про військово-цивільні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку 
населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на 
лінії зіткнення».

3. Регіональний замовник програми або координатор: Донецька
облдержадміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація.

4. Відповідальні за виконання: Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації, департамент 
інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішніх відносин облдержадміністрації, 
Донецький обласний центр зайнятості, департамент житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації, департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, 
департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління культури і 
туризму облдержадміністрації, Донецький обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, департамент інформаційної та внутрішньої політики 
облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, головне 
управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Головне 
територіальне управління юстиції у Донецькій області, Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій 
областях (за згодою), Краматорський місцевий центр з надання вторинної 
правової допомоги (за згодою), Маріупольський місцевий центр з надання 
вторинної правової допомоги (за згодою), органи місцевого самоврядування, 
районні державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації, громадські 
об’єднання.

5. Мета: реалізація заходів щодо надання соціальної підтримки та захисту 
внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на підконтрольній Україні 
території Донецької області.

6. Термін дії програми: 2018 рік.

7. Етапи виконання: один.



8. Загальний обсяг фінансування:

Джерела
фінансування

Обсяги 
фінансування, 
всього тис. грн

В т.ч. 2018 рік

Обласний бюджет 12000,0 12000,0

Місцеві бюджети 4331,2 4331,2

Інші джерела 517757,6 517757,6

Всього 534088,8 534088,8

9. Координація та контроль за виконанням програми:
Контроль за виконанням цієї програми покласти на робочу групу з виконання 
заходів Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту 
внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік.



ЗАТВЕР, 
Розп

ррівника
ьної
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РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА 
інтеграції, соціальної адаптації та захисту 
внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік



І. Загальна характеристика Програми

Затвердження Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації 

та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік (далі — Програма) 

зумовлено необхідністю вирішення проблеми внутрішнього переміщення 

громадян України та його наслідків, в тому числі для приймаючих громад, 

створення ефективних інструментів для вирішення нагальних та постійних

потреб внутрішньо переміщених осіб.

Програма передбачає об’єднання зусиль органів державної влади всіх 

рівнів, місцевого самоврядування, закладів освіти, культури, громадських 

об’єднань та інших організацій стосовно вирішення проблем внутрішньо 

переміщених осіб в спільному напрямку діяльності та спрямована 

на забезпечення дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо 

переміщених осіб (далі-ВПО), передбачених Законом України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та інших 

нормативно-правових актів.

II. П роблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

У зв’язку з триваючим збройним конфліктом на сході України 

та тимчасовою окупацією Автономної республіки Крим Російською 

Федерацією, питання інтеграції ВПО та впровадження довгострокових рішень 

щодо внутрішнього переміщення залишається одним з першочергових питань, 

що потребують злагодженого та системного вирішення, координації дій органів 

державної влади і громадянського суспільства.

В умовах неврегульованості конфлікту проблеми ВПО стають 

довготривалими і потребують значних зусиль держави та суспільства для

ефективного їх вирішення.
На сьогоднішній день громади стикаються з найгострішими викликами, 

вирішують проблеми надмірного навантаження на соціальну інфраструктуру 

населених пунктів через значну кількість ВПО.
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Станом на 01.01.2018 року органами соціального захисту населення 

області взято на облік 541,0 тис. осіб (472,7 тис. сімей), які переміщуються 

з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, у тому числі: 117,0 тис. осіб працездатного віку, 

71,5 тис. дітей; 16,9 тис. інвалідів; 335,6 тис. пенсіонерів.

Найбільша кількість осіб (сімей), які переміщуються, зареєстрована 

в містах та районах: Бахмут — 41,6 тис. осіб (39,1 тис. сімей),

Великоновосілківський р-н -  13,1 тис. осіб (11,0 тис. сімей), Волноваський р-н -

53.4 тис. осіб (47,7 тис. сімей), Костянтинівка -  24,7 тис. осіб (21,6 тис. сімей), 

Краматорськ -  50,8 тис. осіб (43,4 тис. сімей), Лиман -  24,2 тис. осіб 

(19,8 тис. сімей), Маріуполь -  95,9 тис. осіб ( 80,3 тис. сімей), Покровськ -

15.4 тис. осіб (13,6 тис. сімей), Слов’янськ -  41,9 тис. осіб (36,3 тис. сімей).

У 2017 році сума коштів по області для виплати щомісячної адресної 

грошової допомоги склала 674,60 млн. грн., у тому числі у грудні 2017 року 

грошову допомогу отримали 38,60 тис. сімей (66,07 тис. осіб) на суму 

56,32 млн. грн.
Більшість ВПО, які прибули на територію, підконтрольну українській 

владі, потребують вирішення житлових питань, матеріальної, соціальної 

та інших видів допомоги. Зокрема, ВПО стикаються з проблемами розміщення, 

забезпечення належних умов проживання, безробіття, створення належних 

умов перебування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах,

відновлення документів тощо.

Незважаючи на те, яку довгострокову життєву стратегію виберуть ВПО -  

осілості на нових місцях проживання чи тимчасового проживання до моменту 

повного врегулювання конфлікту, важливим є вирішення питання інтеграції 

ВПО у громади приймаючих територій. Інтеграція -  це складний процес, 

особливо в умовах відмінностей у менталітеті населення різних територій. 

Переміщення значної кількості людей позначилося на розвитку приймаючих 

територіальних громад. З одного боку, ВПО, маючи нагальну потребу в житлі, 

працевлаштуванні, послугах закладів освіти й охорони здоров’я, соціального



забезпечення, створюють додаткове напруження у цих сферах суспільної 

діяльності, що негативно позначається на взаємовідносинах із місцевими 

мешканцями, з іншого-багато ВПО мають значний трудовий, 

підприємницький, креативний потенціал, який міг би бути використаний для

розвитку територій переміщення.

За останні три роки на місцях накопичено значний досвід підвищення 

соціальних стандартів життя ВПО, удосконалення соціально-трудових відносин 

з урахуванням їхніх потреб. Важливо, що суспільство усвідомило: ці особи 

зробили ціннісно-світоглядний вибір між євразійським і євроінтеграційним 

вектором розвитку на користь суверенної, незалежної і територіально цілісної 

України.
Таким чином, в умовах сьогодення, саме зазначена категорія населення 

заслуговує підтримки держави й громадянського суспільства, є колосальним 

людським і соціальним капіталом для приймаючих територій, розвитку всіх 

сфер держави.
Зважаючи на невизначеність тривалості антитерористичної операції 

на території Донецької області та необхідність створення умов для повернення 

в місця постійного проживання ВПО, розв’язання існуючих проблем потребує 

розробки та реалізації комплексної Регіональної програми інтеграції, соціальної 

адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік.

III. М ета і принципи Програми

Метою Програми є:
забезпечення соціальної, фізичної, медичної, психофізіологічної

та матеріальної підтримки ВПО;
розв’язання основних проблем ВПО, які зареєстровані та перебувають

на території Донецької області, підконтрольній українській владі,

інтеграція ВПО та впровадження рішень задля забезпечення реалізації та

захисту їх прав, свобод і законних інтересів;
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підвищення самодостатності та незалежності ВПО з врахуванням

інтересів приймаючих громад;

налагодження ефективної взаємодії ВПО з приймаючими громадами та 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах 

партнерства, наслідком якої є усунення будь-яких проявів дискримінації та

досягнення соціальної єдності;

зменшення соціальної напруги серед них, у зв язку зі складністю 

соціально-економічних проблем, з якими вони стикаються;

забезпечення належних умов життєдіяльності, вирішення питання 

забезпечення тимчасовим або соціальним житлом;

надання ВПО з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції грошової допомоги як таким, що потрапили у важкі

життєві обставини;

сприяння у працевлаштуванні тощо.

Програма базується на принципах:

пріоритету прав і свобод людини і громадянина, в тому числі ВПО, під 

час реалізації заходів Програми; 

верховенства права;

відкритості і прозорості реалізації Програми з метою максимального 

залучення до її реалізації та моніторингу всіх заінтересованих сторін,

добросовісності, відповідальності приймаючих громад, органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування при реалізації Програми, 

недискримінації ВПО;

забезпечення конструктивної взаємодії приймаючих громад, органів

державної влади та органів місцевого самоврядування;

залучення ВПО до діалогу з приводу формування та реалізації державної, 

регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, що стосуються їх 

прав та інтересів;
залучення всіх інших зацікавлених сторін, включаючи місцеві органи 

влади, а також гуманітарних партнерів, задля співпраці з метою визначення



правильних шляхів діяльності для виконання рішень щодо внутрішнього 

переміщення та визначення критеріїв, що допоможуть визначити рівень 

виконання цих рішень.

IV. Ш ляхи виконання П рограми

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем 

і зменшення соціальної напруги серед ВПО шляхом розширення кола 

соціальних гарантій для цієї категорії осіб. Для досягнення основної мети 

передбачено здійснити заходи правового, соціального, медичного, транспортно- 

побутового та культурно-масового характеру.

Впровадження ефективного механізму інтеграції ВПО, впровадження 

рішень щодо забезпечення реалізації та захисту їх прав, враховуючи інтереси 

приймаючих громад, налагодження ефективної взаємодії ВПО з приймаючими 

громадами та органами державної влади, органами місцевого самоврядування 

на засадах партнерства з метою досягнення соціальної єдності та усунення 

будь-яких проявів дискримінації, здійснюватиметься шляхом виконання заходів 

Програми.

Програма реалізується шляхом здійснення заходів за напрямками: 

інформаційно-правового — підвищення рівня інформованості серед ВПО 

та надання їм правової допомоги;

соціального -  здійснення підтримки ВПО, створення умов 

для поліпшення їх життя, підтримка статутної діяльності громадських

об’єднань ВПО тощо;

медичного — збереження здоров’я ВПО, створення умов для медичного

обслуговування;
інтеграція ВПО у громади - зміцнення соціально-економічного розвитку і 

стійкості громад; зменшення напруженості в приймаючих громадах.
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V. Ресурсне забезпечення

Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, 

проводиться за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів та інших джерел. 

Обсяг ресурсів, які планується залучити на виконання Програми, складає

534088,8 тис. грн., у тому числі з:

обласного бюджету — 12000,0 тис. грн. 

місцевих бюджетів -  43 31,2 тис. грн. 

коштів інших джерел -  517757,6 тис. грн.

VI. Напрямки і заходи Програми

З метою реалізації Програми визначено напрями та заходи, а також 

відповідальних за виконання, джерела та обсяги фінансування (додаток 1).

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління та контроль за виконанням Програми, координація дій між 

виконавцями покладається на робочу групу з виконання заходів Регіональної 

програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених 

осіб на 2018 рік, склад якої затверджується розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації. 

До складу робочої групи входять представники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-цивільних

адміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних територіальних 

громад, а також за згодою представники громадських об’єднань та благодійних

фондів.
Робоча група щопівроку проводить засідання, на яких розглядає хід 

виконання Програми, пропонує рішення щодо покращення процесу виконання, 

затверджує квартальний звіт з виконання заходів Програми, який публікується 

на офіційному сайті облдержадміністрації, обласної військово-цивільної

адміністрації.

Засідання робочої групи є відкритими.
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Департамент інформаційної та внутрішньої політики

облдержадміністрації забезпечує висвітлення в засобах масової інформації ходу 

виконання Програми.

Результатом виконання Програми стане підвищення якості життя ВПО 

через зміцнення їх спроможностей та соціальної стійкості, стимулювання 

економічної активності, забезпечення реалізації їх основоположних прав і 

свобод, зокрема:

реалізація державної політики у сфері соціального захисту ВПО; 

задоволення як економічних, так і соціальних потреб ВПО; 

розширення можливостей працевлаштування ВПО та зростання їх 

професійного рівня;

реалізації прав ВПО у сфері освіти та охорони здоров’я; 

створення сприятливих умов для проживання, навчання та оздоровлення 

дітей ВПО;

отримання вчасних і якісних адміністративних послуг; 

вирішення житлових питань ВПО; 

забезпечення активного розвитку та діяльності громадських об’єднань

зниження рівня соціальної напруги в приймаючих громадах.

Досягнення мети Програми відповідає стратегічним цілям державної 

регіональної політики та пріоритетним завданням і напрямкам економічного 

та соціального розвитку області.

Регіональну програму інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо 
переміщених осіб на 2018 рік підготовлено Департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації

VIII. Очікувані результати

ВПО;

Керівник апарату 
облдержадміністрації О.І. Свинаренко

Директор Департаменту * { /
соціального захисту населення
облдержадміністрації О.А. Токарева



Додаток
до Регіональної програми 
інтеграції, соціальної адаптації та 
захисту внутрішньо переміщених 
осіб на 2018 рік

Заходи Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених
осіб на 2018 рік

№
з/п

Напрями Назва заходу Виконавці
Джерела
фінансув

ання

Орієнтов 
ні обсяги 
фінансу 
вання, 

тис. грн. 
2018 рік

Індикатори
ефективності

Очікувані
результати

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Інформаційне 
забезпечення ВПО

Забезпечення
функціонування мобільних 
та постійно діючих 
інформаційних центрів для 
ВПО в місцях їх 
компактного проживання, в 
об’єднаних територіальних 
громадах та на контрольних 
пунктах в’їзду- виїзду

Департамент 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміністрації,
військово-цивільні
адміністрації

Обласний
бюджет

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
інформаційних
центрів

Забезпечення 
інформаційної 
доступності для 
ВПОБюджети 

міст та 
районів

Інші
джерела

Виготовлення та 
розміщення інформаційного 
стенду на КПВВ 
«Майорськ»

Бахмутська
райдержадміністрація

Обласний 
бюджет 

Бюджети 
міст та

10,00

Підвищення 
правової 
обізнаності до 
спроможності



2

1 2 3 4 5 6 7 8
районів пошуку

Інші
джерела

розв’язання
проблем

Розміщення на веб-ресурсах 
переліку організацій, які

Донецький обласний 
центр соціальних

Обласний
бюджет

Наявність
переліку

надають гуманітарну та 
благодійну допомогу

служб для сім'ї, дітей 
та молоді, 
департамент 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
об л держад м ін істрац ії, 
департамент сім’ї, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації

Бюджети 
міст та 
районів

організацій на 
веб-ресурсах 
органів влади

Інші
джерела

Проведення прес-турів 
за участі представників ЗМІ

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Кількість 
проведених прес-

з метою поширення 
інформації про позитивний 
досвід щодо сприяння 
зайнятості та соціальній 
реінтеграції ВПО та 
успішні приклади розвитку 
підприємницької діяльності

Бюджети 
міст та 
районів

турів

Інші
джерела

Проведення обласного 
інформаційно- 
консультаційного заходу 
для ВПО з метою 
сприяння зайнятості та 
соціальній реінтеграції цієї 
категорії громадян

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Кількість
проведених

Бюджети 
міст та 
районів

заходів

Інші
джерела



з

7 8

Створення належних 
умов проживання

Проведення комплексу
ремонтних робіт
приміщень в містах та 
районах з метою 
компактного проживання
впо

Департамент житлово-
комунального
господарства
облдержадміністрації,
виконавчі органи
міських рад, рад
об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

3069,2

Інші
джерела

498852,8

Компенсація
підприємств,
організацій,
з

витрат
установ,

пов’язаних
тимчасовим

проживанням громадян, 
які виїхали із району 
проведення 
антитерористичної 
операції_________________

Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи
міських рад, рад 
об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації__________

Обласний
бюджет
Бюджети 

міст та 
районів

Проведення
ремонтних робіт
на об’єктах у
містах Бахмут,
Добропілля,
Дружківка,
Мирноград,
Лиман,
Новогродівка,
Селидове,
Слов’янськ,
Покровськ,
Торецьк та у
Бахмутському,
Волноваському
районах_________

Забезпечення 
ВПО житлом та 
гідними умовами 
проживання

12000,00

Інші
джерела

Залучення
технічної
коштів
фінансових

міжнародної
допомоги,

міжнародних
організацій

для забезпечення житлом 
ВПО, їх соціальної 
адаптації та інтеграції

Департамент 
інвестиційно- 
інноваційного розвитку 
та зовнішніх відносин 
облдержадміністрації, 

виконавчі органи
міських рад, рад 
об’єднаних

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Кількість
підприємств,
яким
компенсовано
виплат

Поліпшення 
якості життя
громадян, які
виїхали із зони 
проведення 
антитерористичної 
операції

Сума залучених 
коштів

Забезпечення 
житлом ВПО, їх 
соціальна 
адаптація
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територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації

Реалізація проектів 
з будівництва та

Департамент 
інвестиційно- 
інноваційного розвитку 
та зовнішніх відносин 
об л держадм ін і страц ії, 
виконавчі органи 
міських рад, 
рад об’єднаних 
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації

Обласний
бюджет

Кількість 
реалізованих 
проектів 3 
будівництва та 
реконструкції 
приміщень

Забезпечення 
житлом ВПО

реконструкції приміщень 
під житло для ВПО за 
рахунок залишків коштів 
місцевих бюджетів 
населених пунктів 
Донецької області, на 
території яких органи 
державної влади 
тимчасово не здійснюють 
свої повноваження, 
перелік яких затверджено 
розпорядженням голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації від 
04.07.2016 № 548 (зі 
змінами)

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

3. Забезпечення надання 
якісних правових послуг 
ВПО та підвищення їх

Створення додаткових 
можливостей для 
відкриття окремого вікна

Мар’їнська та
Волноваська
райдержадміністрації

Обласний
бюджет

Кількість 
створених 
окремих вікон на

ВПО отримують 
вчасні і якісні 
адміністративні
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правової обізнаності адміністративних послуг 

безпосередньо на 
КПВВ «Новотроїцьке» 
і КПВВ «Мар’їнка»

Бюджети 
міст та 
районів

300,00 КПВВ
«Новотроїцьке» і
КПВВ
«Мар’їнка»

послуги

Інші
джерела

Забезпечення надання 
ВПО безоплатної правової

Головне територіальне 
управління юстиції у

Обласний
бюджет

Кількість 
наданих послуг

допомоги та 
доступу до сервісів 
Міністерства юстиції

Донецькій області, 
Краматорський та 
Маріупольський місцеві

Бюджети 
міст та 
районів

та доступів до
сервісів
Міністерства

України, в тому числі 
громадянам, які 
проживають на лінії 
зіткнення

центри з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги

Інші
джерела

юстиції України

Сприяння. в межах 
повноважень, у

Виконавчі органи 
міських рад, рад

Обласний
бюджет

Кількість 
звернень і

забезпеченні відновлення 
документів ВПО

об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації,

Бюджети 
міст та 
районів

відновлених
документів

військово-цивільні
адміністрації

Інші
джерела

Розширення доступу ВПО 
до безоплатної правової

Головне територіальне 
управління юстиції 
у Донецькій області, 
Краматорський та 
Маріупольській місцеві

Обласний
бюджет

Кількість 
здійснення 
консультацій в 
центрах 
соціальних 
служб області

Підвищення
правової
обізнаності ВПО 
щодо їх основних 
прав

допомоги шляхом 
організації роботи виїзних 
консультаційних пунктів у

Бюджети 
міст та 
районів

центрах соціальних служб 
області

центри 3 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги

Інші
джерела

100,00
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Розробка, виготовлення 
та розповсюдження 
інформаційно- 
роз’яснювальних 
друкованих брошур та 
буклетів щодо основних 
прав ВПО та способу 
вирішення питань, з 
якими вони найчастіше 
звертаються за правовою 
допомогою

Головне територіальне 
управління юстиції у

Обласний
бюджет

Кількість 
виготовлених та 
розповсюджених 
інформаційно- 
роз’яснювальних 
друкованих 
брошур та 
буклетів

Д О Н е Ц Ь К І И  ( jU J id .C H ,

Краматорський та 
Маріупольській місцеві 
центри з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

80,0

Розгляд питання щодо 
надання компенсації 
судового збору за заявами 
ВПО про встановлення 
юридичних фактів смерті 
та народження на 
непідконтрольній 
території

Виконавчі органи 
міських рад, рад

Обласний
бюджет

Кількість 
прийнятих до

Реалізація прав 
ВПО на судовий

об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації,

Бюджети 
міст та 
районів

170,00 розгляду судом 
заяв ВПО про 
встановлення

захист

військово-цивільні
адміністрації

Інші
джерела

фактів смерті та 
народження на 
непідконтрольній 
території

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальних та 
комунікативних заходів 
для громад та спільнот, 
зокрема щодо 
можливостей для 
вирішення правових 
питань ВПО

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Донецькій області, 
Краматорський та 
Маріупольський місцеві 
центри з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги

Обласний
бюджет

Кількість
інформаційно-
роз’яснювальних

Бюджети 
міст та 
районів

та
комунікативних 
заходів для

Інші
джерела

100,0 громад та 
спільнот
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8

Сприяння 
працевлаштуванню 
безробітних з числа ВПО 
та здійснення їх 
професійного навчання 
як можливості
підвищення
конкурентоспроможності 
на ринку праці та 
подальшого 
працевлаштування

Сприяння залученню
міжнародних проектів
для підтримки
підприємництва

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Сприяння в організації 
та проведенні тренінгів 
з розвитку
підприємництва з
підтримки ВПО
при започаткуванні
та відновленні
підприємницької 
діяльності_______________

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Сприяння започаткуванню 
власної справи
громадянами з числа ВПО 
шляхом надання
одноразової допомоги для 
організації 
підприємницької 
діяльності_______________

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Компенсація витрат на 
оплату праці
за працевлаштування
зареєстрованих 
безробітних з числа ВПО 
на умовах строкових 
трудових договорів

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Зменшення рівня 
безробіття серед 
ВПО, зростання 
професійного 
рівня

Кількість
проведених
тренінгів

Сума наданої 
компенсації

18621,8
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Виплата компенсації 
зареєстрованим 
безробітним з числа ВПО 
витрат для проходження 
попереднього медичного 
та наркологічного огляду

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Сума наданої 
компенсації

Бюджети 
міст та

районів
відповідно до 
законодавства, якщо це 
необхідно для 
працевлаштування

Інші
джерела

3,0

Здійснення
індивідуального

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Кількість ВПО, 
яким надано

супроводу безробітних 3 
числа ВПО, який 
передбачає протягом 12

Бюджети 
міст та 
районів

індивідуальний
супровід

місяців психологічну, 
соціальну та юридичну 
підтримку 
працевлаштованих 
громадян з питань 
адаптації на робочому 
місці

Інші
джерела

Забезпечення тимчасової 
зайнятості та матеріальної

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Кількість 
залучених до

підтримки безробітних 
шляхом залучення ВПО 
до участі в громадських та

Бюджети 
міст та 
районів

участі ВПО

інших роботах 
тимчасового характеру

Інші
джерела
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7
Здійснення професійної 
підготовки,
перепідготовки та
підвищення кваліфікації 
зареєстрованих 
безробітних з числа ВПО 
на замовлення
роботодавців або для 
самозайнятості, 
провадження 
підприємницької 
діяльності, з урахуванням 
потреб ринку праці_______

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Сприяння підтвердженню 
професійної кваліфікації 
ВПО за результатами 
неформального 
професійного навчання за 
робітничими професіями

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Надання ваучерів, як 
сучасного інструменту 
підвищення
конкурентоспроможності 
ВПО шляхом отримання 
нової професії відповідно 
до потреб ринку праці

Донецький обласний 
центр зайнятості

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Кількість осіб, 
які пройшли 
навчання

Кількість осіб, 
які пройшли 
навчання

Кількість 
наданих ваучерів
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Покращення механізмів 
надання соціальної
допомоги та пенсійних 
послуг

Модернізація мобільних 
соціальних офісів та їх 
складу, з виїздом на місця 
компактного проживання 
ВПО для прийому 
документів, заяв на 
поновлення, призначення 
пенсійних та соціальних 
виплат та роз’яснення 
норм чинного
законодавства

Забезпечення 
обслуговування ВПО в 
управліннях соціального 
захисту населення міських 
рад та
райдержадміністрацій 
області

Підвищення та оновлення 
професійних знань
соціальних працівників 
при наданні психологічної 
допомоги ВПО

Департамент 
соціального захисту 
населення
облдержадміністрації,
Г оловне управління 
Пенсійного фонду
України у Донецькій 
області, виконавчі
органи міських рад, рад 
об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації__________
Департамент 
соціального захисту
населення
облдержадміністрації, 
виконавчі органи
міських рад, рад 
об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації__________

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Донецький обласний 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

7
Кількість
модернізованих
офісів

Кількість
залучених
співробітників до
обслуговування,
облаштування
відповідних
робочих місць

Кількість
соціальних
працівників,
пройшли
навчання

які

8
Соціальна 
допомога 
надається 
вчасно, якісно 
та ефективно
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Надання матеріальної 
допомоги ВПО

Виконавчі органи 
міських рад, рад

Обласний
бюджет

Кількість ВПО, 
що отримали 
матеріальну 
допомогу

об’єднаних
територіальних
громад,
райдержадміністрації,
військово-цивільні
адміністрації

Бюджети 
міст та 
районів

394,0

Інші
джерела

Забезпечення своєчасності 
взяття на облік 
ВПО та виплати їм пенсій

Головне управління 
Пенсійного фонду 
України у Донецькій 
області

Обласний
бюджет

Дотримання 
строків виплати 
пенсій ВПО

Отримання ВПО 
пенсійних виплат 
своєчасно та у 
повному обсязі

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Забезпечення 
інформаційно- 
консультаційної роботи 
в управліннях Пенсійного 
фонду України в Донецькій 
області

Головне управління 
Пенсійного фонду 
України у Донецькій 
області

Обласний
бюджет

Кількість
проведених
заходів

Зростання 
обізнаності ВПО 
щодо змін в 
пенсійному 
законодавстві

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

6. Підтримка та захист 
дітей

Забезпечення ведення 
реєстру внутрішньо 
переміщених дітей -  сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
дітей, які перемістилися із 
районів проведення 
антитерористичної операції 
та тимчасово окупованої

Служба у справах 
дітей
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Кількість дітей, 
внесених в 
реєстр

Дітям ВПО 
створено
сприятливі умови 
для проживання, 
навчання та 
оздоровлення

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела
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території, без супроводу 
законних представників та 
проживають в Донецькій 
області
Організація оздоровлення 
та відпочинку дітей із 
сімей ВПО, залучення 
дітей ВПО до відпочинку 
в пришкільних таборах

Забезпечення сприятливих 
умов для навчання дітей 
ВПО у загальноосвітніх 
та професійно-технічних
навчальних
спрощення
переведення
зарахування
забезпечення
приладдям

закладах,
процедури

та
учнів,

учнівським

Департамент сім’ї,
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
виконавчі органи
міських рад, рад 
об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації__________

Охоплення дітей з числа 
ВПО позашкільною
освітою на безоплатній

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
виконавчі органи
міських рад, рад 
об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)____________
Виконавчі органи
міських рад, рад 
об’єднаних

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Обласний
бюджет

Бюджети

Кількість
оздоровлених
дітей

Кількість 
обладнаних 
додаткових 
місць, кількість 
дітей, ЯКІ

отримали 
канцтовари та
підручники

Кількість 
охоплених дітей
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основі територіальних громад, 

рай д ержад м і н істрац ії, 
військово-цивільні 
адміністрації

міст та 
районів

Інші
джерела

Створення освітніх 
центрів «Донбас-Україна» 
на базі закладів вищої 
освіти спільно із 
загальноосвітніми 
навчальними закладами

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації, заклади 
вищої освіти

Обласний
бюджет

Створення не 
менше 15 
освітніх центрів 
«Донбас- 
У країн а»

Забезпечення 
конституційного 
права дітей
3
непідконтрольної 
українській владі 
території на 
здобуття освіти та 
спрощення 
процедури для 
абітурієнтів з 
територій, де 
органи української 
влади тимчасово 
не здійснюють 
свої
повноваження, та 
територій, що 
розташовані на 
лінії зіткнення, 
щодо вступу до 
закладів вищої 
світи

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

7. Створення сприятливих 
умов для занять 
фізичною культурою та 
спортом

Сприяння забезпеченню 
сприятливих умов для 
залучення ВПО до занять 
фізичною культурою та 
спортом в спортивних

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад, рад

Обласний
бюджет

Кількість ВПО, 
які займаються 
фізичною 
культурою

ВПО активно
займаються
спортомБюджети 

міст та 
районів
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клубах та дитячо- 
юнацьких спортивних 
школах

об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації

Інші
джерела

Залучення ВПО до участі 
в спортивних заходах, в 
тому числі, за місцем 
проживання

Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації

Обласний
бюджет

Кількість
заходів,
проведених за 
участі ВПО

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Забезпечення
розповсюдження у ЗМІ 
спортивних досягнень 
ВПО в Донецькій області

Департамент 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
департамент сім’ї, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Кількість 
публікацій в ЗМІ

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

8. Забезпечення 
психологічної та 
медичної підтримки 
ВПО, здійснення 
превентивних заходів з 
метою запобігання 
погіршенню їх фізичного 
та психічного здоров’я

Психосоціальна підтримка 
дітей та молоді з числа 
ВПО у навчальних 
закладах, проведення 
консультаційної та 
просвітницької роботи 
з батьками та особами, які 
їх замінюють

Донецький обласний 
навчально-методичний 
центр психологічної 
служби системи освіти, 
міські, районні 
психологічні служби

Обласний
бюджет

Кількість 
проведених 
консультацій за 
участю ВПО

Забезпечено 
можливість 
психологічної 
реабілітації та 
медичної
допомоги для 
ВПО

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Проведення методичних 
заходів щодо роботи

Донецький обласний 
навчально-методичний

Обласний
бюджет

Кількість 
фахівців, які
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фахівців з ВПО для 
методистів міських,
районних психологічних 
служб

центр психологічної
служби системи освіти, 
міські, районні
психологічні служби

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

________7________
пройшли 
навчання щодо 
роботи з ВПО

Забезпечення
функціонування мережі 
кабінетів психологічної 
реабілітації для ВПО

Донецький обласний
центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, громадські
об’єднання (за згодою)

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Кількість 
створених 
кабінетів, 
кількість ВПО, 
які отримали 
допомогу

Забезпечення осіб
з інвалідністю і дітей 
з інвалідністю, які є ВПО, 
технічними засобами 
реабілітації для
використання в
амбулаторних та
побутових умовах за 
рішенням 
консультативно- 
лікарських комісій (в разі 
відсутності або втрати 
індивідуальної програми 
реабілітації)______________

Департамент охорони 
здоров’я
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

Інші
джерела

Кількість осіб з 
інвалідністю і 
дітей з
інвалідністю, які 
є ВПО,
забезпечених 
технічними 
засобами

Забезпечення осіб, хворих 
на фенілкетонурію, які 
є ВПО, лікувальним
харчуванням (препарат 
РАМ-2)

Департамент охорони 
здоров’я
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Бюджети 
міст та 
районів

388.0

Інші
джерела

Кількість осіб, 
які забезпечені 
відповідним 
лікувальним 
харчуванням
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9. Розвиток громадянського 

суспільства
Організація для ВПО 
безоплатного

Управління культури і 
туризму

Обласний
бюджет

Кількість
відвідувачів

Забезпечено 
активний розвиток

користування музеями, 
бібліотеками, клубними 
закладами та іншими

облдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад, рад

Бюджети 
міст та 
районів

та діяльність 
громадських 
організацій ВПО

об’єктами культури об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації

Інші
джерела

Проведення роботи щодо 
залучення представників

Департамент 
інформаційної та

Обласний
бюджет

Кількість 
круглих столів

цієї категорії населення 
до засідань круглих столів, 
участі у форумах

внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи

Бюджети 
міст та 
районів

та форумів

з обговорення соціально- 
економічних та суспільно- 
політичних питань, 
національно-
патріотичного виховання, 
розвитку громадського 
суспільства

міських рад, рад 
об’єднаних
територіальних громад, 
райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)

Інші
джерела

Сприяння розвитку 
творчого потенціалу 
громадян з числа ВПО

Управління культури і 
туризму
облдержадміністрації,

Обласний
бюджет

Кількість
проведених
заходів

шляхом залучення їх до 
організації дозвілля, 
творчих майстерень,

департамент 
інформаційної та 
внутрішньої політики

Бюджети 
міст та 
районів
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гурткової роботи, 
фестивалів, конкурсів, 
виставок та інших 
культурно-мистецьких 
заходів національно- 
патріотичного спрямування

облдержадміністрації Інші
джерела

Проведення шкіл 
громадянської освіти щодо 
створення громадських 
об’єднань, захисту своїх 
прав, розробки проектів 
щодо залучення допомоги 
міжнародних донорів

Департамент 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
громадські
об’єднання (за 
згодою)

Обласний
бюджет

Кількість 
проведених шкіл 
громадської 
освітиБюджети 

міст та 
районів

Інші
джерела

Сприяння проведенню 
круглих столів, форумів, 
конференцій щодо проблем 
ВПО та можливих рішень

Департамент 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
громадські
об’єднання (за 
згодою)

Обласний
бюджет

Кількість 
круглих столів та 
конференційБюджети 

міст та 
районів

Інші
джерела

10. Сприяння реінтеграції 
ВПО в суспільство 
приймаючих 
територіальних громад

Залучення ВПО до участі в 
роботі громадської ради 
при облдержадміністрації 
та в місцевих громадських 
радах

Департамент 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміністрації,
військово-цивільні

Обласний
бюджет

Кількість 
засідань із 
залученням ВПО

Суспільні та 
соціальні потреби 
ВПО задоволеніБюджети 

міст та 
районів

Інші
джерела
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адміністрації

Проведення моніторингу 
грантових програм,

Департаменти
інвестиційно-

Обласний
бюджет

Перелік
грантових

направлених на вирішення 
проблем ВПО та 
розповсюдження інформації

інноваційного 
розвитку і зовнішніх 
відносин

Бюджети 
міст та 
районів

програм

облдержадміністрації, 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміністрації,
військово-цивільні
адміністрації

Інші
джерела

Організація зустрічей 
керівництва
облдержадміністрації з 
іноземними делегаціями та 
представниками

Департамент
інвестиційно-

Обласний
бюджет

Кількість
проведених

інноваційного 
розвитку і зовнішніх 
відносин
облдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміністрації,
військово-цивільні

Бюджети 
міст та 
районів

зустрічей

міжнародних урядових і 
неурядових організацій з 
питань обговорення шляхів 
розв’язання проблем, 
захисту та забезпечення 
прав переселених громадян

Інші
джерела
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адміністрації

Сприяння створенню умов 
для розвитку

Департамент
інформаційної та

Обласний
бюджет

самоорганізації та 
взаємодопомоги ВПО через 
взаємодію з громадськими

внутрішньої політики 
облдержадмі н істрац ії, 
громадські

Бюджети 
міст та 
районів

об’єднаннями об’єднання
згодою)

(за Інші
джерела

Розповсюдження через ЗМІ 
досягнень та позитивного

Департамент
інформаційної та

Обласний
бюджет

Кількість 
публікацій в ЗМІ

досвіду, потенціалу ВПО 
та сприяння їх 
самореалізації в громадах

внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи

Бюджети 
міст та 
районів

міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміністрації,
військово-цивільні
адміністрації

Інші
джерела

О.І. Свинаренко

Заходи Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік підготовлено 
Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації

Директор Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації О.А. Токарева

Керівник апарату 
облдержадміністрації


