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УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від

fcth'.w-uJlм. Костянтинівка

Про Районну програм у інтеграції,
соціальної адаптації та захисту внутріш ньо
переміщ ених осіб на 2018 рік

З метою забезпечення дотримання прав, свобод та законних інтересів
внутріш ньо перем іщ ених осіб, створення ум ов для поліпш ення їх життя,
керую чись статтям и 6, 39, 41 Закону У країни «П ро м ісцеві державні
адміністрації», Закону У країни «Про забезпечення прав і свобод внутріш ньо
переміщ ених осіб», враховую чи розпорядж ення К абінету М іністрів У країни
від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердж ення переліку населених
пунктів, на тери торії яких органи держ авної влади тим часово не здійсню ю ть
свої повноваж ення, та переліку населених пунктів, щ о розташ овані на лінії
зіткнення» (із зм інам и) та на виконання розпорядж ення голови обласної
держ авної адм іністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 06 березня 2018 року № 315/5-18 «П ро Регіональну програму інтеграції,
соціальної адаптації та захисту внутріш ньо перем іщ ених осіб на 2018 рік»:
1. Затвердити Районну програму інтеграції, соціальної адаптації та
захисту внутріш ньо переміщ ених осіб на 2018 рік (далі — П рограма), що
додається.
2. Затвердити склад робочої групи з виконання заходів Районної
програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутріш ньо переміщ ених
осіб на 2018 рік, щ о додається.
3. В иконавцям заходів П рограми забезпечити:
1) виконання заходів і завдань Програми;
2) надання інф орм ації про хід виконання П рограм и управлінню праці та
соціального
захисту
населення
К остянтинівської райдерж адміністрації
щ оквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом.
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4. У правлінню праці та соціального захисту населення Костянтинівської
райдерж адм іністрації (Балаш ова) інф ормувати райдерж адміністрацію про хід
виконання заходів П рограм и щ оквартально до 05 числа місяця, наступного за
звітним періодом.
5. К оординацію роботи щ одо виконання розпорядж ення покласти на
управління праці та соціального захисту населення (Балаш ова), контроль - на
заступника голови райдерж адм іністрації Л оцман В. І.

Голова райдерж адм іністрації

Н. М. В иниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
ВІД Р-Л £-6':/пмЯ

/ВЗ

Склад
робочої групи з виконання заходів Районної програми інтеграції, соціальної адаптації
та захисту внутрішньо перемішених осіб на 2018 рік

Лоцман
Вікторія Іванівна

заступник голови райдержадміністрації,
голова робочої групи

Мандрика
Людмила Михайлівна

в.о. заступника начальника управління,
начальника відділу грошових виплат та
компенсацій управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації, заступник
голови робочої групи

Веселкова
Світлана Леонідівна

головний спеціаліст сектору прийому громадян
відділу грошових виплат та компенсацій управління
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, секретар робочої групи
Члени комісії:

Балабанець
Вікторія Віталіївна

в.о. директора Костянтинівського районного
центру соціальних служб для сім' ї, дітей та
молоді

Бондаренко
Олена Валентинівна

завідувач сектору з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації

Дудкіна
Людмила Леонідівна

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Казімір
Вікторія Вікторівна

начальник відділу культури, молоді, спорту і
туризму райдержадміністрації

Костомарова
Наталія Анатоліївна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Криленко
Інна Сергіївна

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
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Марицька
Світлана Вікторівна

директор Костянтинівського міського
центру зайнятості (за згодою)

Полякова
Наталія Іванівна

голова комісії з ліквідації Костянтинівського
об'єднаного пенсійного фонду України
Донецької області (за згодою)

Сівова
Світлана Анатоліївна

начальник відділу житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації

Ситнік
Лідія Костянтинівна

заступник головного лікаря Костянтинівського
районного центру первинної медико-санітарної
допомоги

Тарасова
Олена Валеріївна

начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації

В.І. Лоцман

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

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

№
з/
п
1
1

Напрями

2
Інформаційне
забезпечення ВПО

Назва заходу

Виконавці

Термін
виконання

3
Забезпечення функціонування мобільних та
постійно діючих інформаційних центрів для ВПО в
місцях їх компактного проживання, в
новостворених об’єднаних територіальних
громадах та на контрольних пунктах в’їзду - виїзду

4
Сектор з питань
внутрішньої політики
апарату
райдержадміністрації

5
Протягом року

Розміщення на веб-ресурсах переліку організацій,
які надають гуманітарну та благодійну допомогу

Костянтинівський районний
центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
Сектор з питань
внутрішньої політики
апарату
райдержадміністрації,
відділ культури, молоді,
спорту і туризму
райдержадміністрації

Протягом року

2
Продовження додатку

1

2.

2

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

3
Проведення прес-турів за участі представників ЗМІ
з метою поширення інформації про позитивний
досвід щодо сприяння зайнятості та соціальній
реінтеграції ВПО
Сприяння у забезпеченні відновлення документів

4
Костянтинівський міський
центр зайнятості

5
Протягом року

Виконавчі органи сільських
рад, Костянтинівський
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді

Протягом року

Сприяння залученню міжнародних проектів для
підтримку підприємництва

Костянтинівський міський
центр зайнятості

Протягом року

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

Костянтинівський міський
центр зайнятості

Протягом року

Здійснення індивідуального супроводу безробітних
з числа ВПО, який передбачає протягом 12 місяців
психологічну, соціальну та юридичну підтримку
працевлаштованих громадян з питань адаптації на
робочому місці

Костянтинівський міський
центр зайнятості

Протягом року

г

з
Продовження додатку

1

3.

2

Покращення
механізмів надання
соціальної допомоги
та пенсійних послуг

3
Забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної
підтримки безробітних шляхом залучення ВПО до
участі в громадських та інших роботах тимчасового
характеру
Здійснення професійної підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації зареєстрованих
безробітних з числа ВПО на замовлення
роботодавців або для само зайнятості, провадження
підприємницької діяльності, з урахуванням потреб
ринку праці

4
Костянтинівських міський
центр зайнятості

5
Протягом року

Костянтинівський міський
центр зайнятості

Протягом року

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

Костянтинівський міський
центр зайнятості

Протягом року

Забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної
підтримки безробітних шляхом залучення ВПО до
участі в громадських роботах
Модернізація мобільних соціальних офісів та їх
складу, з виїздом на місця проживання внутрішньо
переміщених осіб для прийому документів, заяв на
поновлення, призначення пенсійних та соціальних
виплат та роз’яснення норм чинного законодавства

Костянтинівський міський
центр зайнятості

Протягом року

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
Костянтинівське об'єднане
управління пенсійного
фонду України Донецької
області, підрозділи
райдержадміністрації (за
потребою)

Протягом року

г

4
Продовження додатку

Створення та забезпечення функціонування
реєстру користувачів гуманітарної та благодійної
допомоги
Забезпечення якісного обслуговування ВПО в
управлінні праці та соціального захисту населення

Костянтинівський районний
центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації

Протягом року

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

Костянтинівський районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Протягом року

Надання матеріальної допомоги внутрішньо
переміщеним особам

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації, центр
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
Костянтинівське об'єднане
управління пенсійного
фонду України Донецької
області, підрозділи
райдержадміністрації,
управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації_____
Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Протягом року

Забезпечення своєчасності взяття на облік ВПО та
виплати їм пенсій

Підтримка та захист
дітей

Забезпечення ведення реєстру внутрішньо
переміщених дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які перемістилися із
районів проведення АТО та тимчасової території, без
супроводу законних представників та які
проживають на території Костянтинівського району

Протягом року

Протягом року

Протягом року

5

1

5.

2

Створення
сприятливих умов для
занять спортом

3
Організація оздоровлення та відпочинку дітей із
сімей ВПО

Продовження додатку
5
4
Протягом року
Костянтинівський районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
райдержадміністрації, відділ
культури, молоді, спорту і
туризму райдержадміністрації

Забезпечення сприятливих умов для навчання дітей
ВПО у загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах, спрощення процедури
переведення та зарахування учнів в навчальні
заклади, забезпечення учнівським приладдям

Відділ освіти
райдержадміністрації

Протягом року

Охоплення дітей з числа ВПО позашкільною
освітою на безоплатній основі
Сприяння забезпеченню сприятливих умов для
залучення ВПО до занять фізичною культурою та
спортом в спортивних клубах та дитячо-юнацьких
спортивних школах

Відділ освіти
райдержадміністрації
Відділ культури, молоді,спорту
і туризму райдержадміністрації

Протягом року

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

Відділ культури, молоді,спорту
і туризму райдержадміністрації

Протягом року

Забезпечення розповсюдження у ЗМІ спортивних,
досягнень ВПО

Сектор з питань внутрішньої
політики апарату
райдержадміністрації,
відділ культури, молоді, спорту
і туризму
райдержадміністрації

Протягом року

*>

Протягом року

6
Продовження додатку

1

6

2

Розвиток
громадянського
суспільства

3
Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з
інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними
особами, технічними засобами для використання в
амбулаторних та побутових умовах за рішенням
консультативно-лікарських комісій (в разі
відсутності або втрати індивідуальної програми
реабілітації)
Організація безоплатного користування музеями,
бібліотеками, клубами та іншими об’єктами
культури внутрішньо переміщеними особами

4
Костянтинівський районний
центр первинної медикосанітарної допомоги,
управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Відділ культури, молоді,
спорту і туризму
райдержадміністрації

Сприяння розвитку творчого потенціалу громадян з
числа переміщених осіб шляхом залучення їх до
організації дозвілля, творчих майстерень, гурткової
роботи, фестивалів, конкурсів, виставок та інших
культурно-мистецьких заходів національнопатріотичного спрямування

Протягом року
Відділ культури, молоді,
спорту і туризму
райдержадміністрації,
сектор з питань внутрішньої
політики апарату
райдержадміністрації

Заступник голови райдерж адм іністрації

5
Протягом року

Протягом року

В. І. Л оцман

Р айон на програм а інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутріш ньо перем іщ ених осіб на 2018 рік
п ідготовлена управлінням праці та соціального захисту населення райдерж адм іністрації
Н ачальник управління

Г. І. Балаш ова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження голови
райдержадміністрації
кЖ -їЛ ш Л

і £ 5 ______

РАЙОННА П Р О Г Р А М А

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

м. Костянтинівка
2018
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1. Загальна характеристика Програми
Районна програма інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо
переміщених осіб (далі - Програма) передбачає об'єднання зусиль органів державної
влади, місцевого самоврядування, закладів освіти, культури громадських об'єднань та
інших організацій стосовно вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (далі
ВПО).
Програма спрямована на забезпечення дотримання прав, свобод та законних
інтересів ВПО, передбачених Законом України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» та інших нормативно- правових актів.
2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма
В результаті бойових дій на території Донецької області значна частина
мешканців, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення,
перемістилась до інших населених пунктів. Значна кількість ВПО перебуває на
території, підконтрольній українській владі у Костянтинівського району.
Вирішення соціального захисту ВПО є одним із важливіших питань. У зв'язку з
чим, існує необхідність проведення комплексу заходів, спрямованих на соціальну
адаптацію та захист ВПО. Станом на звітну дату на обліку в управлінні праці та
соціального захисту населення Костянтинівської райдержадміністрації перебуває
3341 особа, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів
проведення АТО, у тому числі: 255 осіб працездатного віку, 187 дітей, 28 інвалідів,
2871 пенсіонер.
До управління праці та соціального захисту населення для виплати допомоги
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг в Костянтинівському районі у 2017 році
надійшло 4049,14 тис. грн., які були .направлені на виплату зазначеної допомоги
2207 сім'ям. З початку року на виплату даного виду допомоги профінансовано 1055,6
тис. грн.
Більшість ВПО, які прибули на територію, підконтрольну українській владі,
потребують матеріальної, соціальної та інших видів допомоги.
Таким чином, в умовах сьогодення, саме зазначена категорія населення
потребує підвищеної уваги з боку владних структур, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій тощо.
Показник значної кількості ВПО потребує комплексного підходу до
розв’язання їх проблем.
Зокрема, ВПО стикаються з проблемами розміщення, забезпечення належних
умов проживання, безробіття, браку інформації про створені можливості
психологічної реабілітації,
відновлення документів тощо.
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 районної
Програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО на 2018 рік.
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3. Мета Програми
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5. Очікувані результати
У результаті виконання Програми будуть досягнуті соціальні показникиізація державної політики у сфері соціального захисту ВПОвирішення соціально-побутових питань, пов’язаних з організацією
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0 забезпечення, забезпечення

отримання своєчасних і якісних адміністративних послугзменшення рівня безробіття серед ВПО, зростання професійного рівнястворення сприятливих умов для проживання, навчання та оздоровленш ВПО.
Заступник голови райдержадміністрації

В. І. Лоцман

Начальник управління
•І. Балашова

