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3 ПИТАНЬ ВПО .

РЕЗЮМЕ

Метою мон1торингового досл1дження е ощнка ефективност1 
системи адаптац1йних, штегращйних заход1в для ВПО, розро- 
блених та впроваджених в Укран  в1дпов1дно до Постанови 

Уряду «Про затвердження Комплексно! державно! програми щодо пщтримки, соц1ально! адаптацй' 
та рентеграцп громадян Укра!ни, як1 переселилися з тимчасово окуповано! територй' Укра!ни та 
райоыв проведення антитерористично! операцй' в шшл рег1они Укра!ни, на пер1од до 2017 року» в1д 
16 грудня 2015 р. № 1094 та процес1в трансформацй' системи соц1ального захисту переселених ос1б 
в контекст1 затягування конфлкту, який виник внасл1док анексй' Криму та в1йськово! агресй' РФ на 
сход1 кра!ни.

Пер1од реал1зацй' постанови спливае, тож вже зараз ми маемо ощнити 1! ефективнють та 
проанал1зувати результати впровадження нтеграцшних програм у р1зних областях.

В основу анал1тичного зв1ту покладено принцип компаративностй що дозволяе поеднати мето- 
ди фактограф1чних та статистичних дослщжень, анал1зу нормативних документ1в, спец1ал1зовано! та 
громадсько-пол1тично! преси.

Текст зв1ту складаеться з резюме, преамбули, двох розд1л1в та висновку.

Роздш 1. Анал1з Комплексно! державно! програми щодо пщтримки, сощально! адаптацй' та 
ре1нтеграцй' громадян Укра!ни, як1 переселилися з тимчасово окуповано! територй' Укра!ни та райоыв 
проведення антитерористично! операцй' в ншл рег1они Укра!ни, на пер1од до 2017 року дозволяе 
пор1вняти ц1л1 та завдання програми 1з отриманими результатами. Особливу увагу придшено пи- 
танням мон1торингу та оц1нки ефективност1 програми та перспективам прийняття комплексно! про
грами у майбутньому.

Роздш мютить короткий огляд зв1ту про стан виконання у 2016 рощ заход1в Комплексно! про
грами.

Роздш 2. Анал1з регюнальних 1нтеграц1йних програм для ВПО. Роздш присвячено дослщженню 
регюнальних 1нтеграц1йних програм, пор1внюються показники !х ефективност1 у р1зних областях. 
Роздш мютить пщроздши, як1 описують програми 25 регюыв, анал1з стану оприлюднення програм 
штеграцй', соц1ально! адаптацй' та захисту ВПО у 2016 рощ та з в т в  про Тх виконання. Мон1торингом
охоплено 164 нормативно-правових акти.

Висновки та пропозицй'. Узагальнено шформацю рег1он1в та м1стяться пропозицй' щодо покра- 
щення програм, адаптащйних, 1нтеграц1йних та ре1нтеграц1йних заход1в для ВПО. Визначено низку го- 
ловних проблем: розмитий понятмний апарат та вщсутнють д1евих механ1зм1в оц1нки ефективностй

При розробц1 наступних програм доцшьно:

1. Застосувати лог1чну модель проекту, що буде поетапно описувати саму Програму, ресурси, 
як1 плануються для 'и реал1зацй', короткостроков1 та довгостроков1 результати та вплив Програми 
на р1вень життя в1дпов1дно! ц1льово! групи чи кшькох груп. Лог1чна модель дозволить визначити по- 
чатковий р1вень об'екту впливу. Ще на стадй' розробки встановити та розпод1лити необхщы ресурси, 
запланувати реальн1 показники для ощнки прогресу, якого заплановано досягнути на пром1жних 
етапах Програми, що дозволить бшьш як1сно продемонструвати результати Програми в цшому.

2. Докоршно зм1нити 1ндикатори ефективност1, застосувавши комплексы шдикатори 
ефективност1, передбачивши 1ндикатори короткострокових та довгострокових результаЛв Програ
ми та шнцевого результату, що дозволить у процес1 i! реал1зацй' та ощнки ефективност1 застосува
ти таю засоби ощнювання, як формуюча ощнка, оц1нка процес1в, оц1нка результат1в та провести

’
Цi матерiали е iнтелектуальною  власнiстю  канадськоГнеурядовоГоргаызацп Stabilization Support Services та м ож уть використовуватись

частково або повнiстю  лише з зазначенням автора -  програми «Радник з питань ВПО М У сте р с тв а  со^альноГ полiтики»
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пщсумкову оц1нку Програми.

3. Виключити з Програми можливють застосування «середнього» показника ефективносд 
застосувавши натом1сть шкалу ефективност1 i оц1нки в1д базових показниюв до оч1куваного 
результату.

Розробити нову Методику проведення оц1нки ефективност1 здмснення органами виконавчо! 
влади контролю за виконанням завдань, визначених законами Укра'ни, актами Президента Укра'ни, 
постановами Верховно! Ради Укра'ни, актами Кабнету М1н1стр1в Укра'ни, дорученнями Прем'ер- 
м1н1стра Укра'ни.

Ц  матерiали е iнтелектуальною  власнiстю  канадсько'ГнеурядовоГорганiзацil' Stabilization Support Services та м ож уть використовуватись
частково або повнютю лише з зазначенням автора -  програми «Радник з питань ВПО М У сте р с тв а  со^ально'Г пол^ики»
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ПРЕАМБУЛА

Уряд Укра'ни своею постановою вщ 16 грудня 2015 р. 
№ 1094 затвердив Комплексну державну програму щодо 
пщтримки, сощально! адаптацй' та реЫтеграцй' громадян Укра'ни, 

як1 переселилися з тимчасово окуповано' територп Укра'ни та райошв проведення антитерористично' 
операцй' в Ышл регюни Укра'ни, на перюд до 2017 року (дал1 -  Комплексна програма). Програма 
передбачае ширшл за змютом заходи, шж соц1альний захист ВПО (1нтеграц1я i соц1альна адаптац1я, 
свобода пересування, тимчасове розмщення та реал1зац1я права на житло, запоб1гання проявам 
негативного ставлення до ВПО тощо).

Поквартальний анал1з Комплексно' програми за 2016 р. свщчить про формальний стан 1' виконання 
окремими центральними та мюцевими органами влади. Зв1тування е описовим, моыторинг на його 
основ1 не розкривае реального стану справ захисту прав ВПО. 1нформац1я про прийнят1 органами 
влади управл1нськ1 р1шення переважно вщсутня. Наведен1 факти е фрагментарними i не дають змо- 
ги вщслщкувати розв'язання проблем в динамщй

Внасл1док цього серед внутр1шньо перемщених ос1б дос1 актуальн1 питання житла, пенсмного за- 
безпечення i сощального захисту, зм1цнення ст1йкост1 приймаючих громад та посилення !х соц1ально' 
згуртованостй конфл1ктно' чутливост1 тощо. У вир1шенн1 цих та 1нших проблем виршальним е фак
тор часу, адже д1я Комплексно' програми завершуеться наприк1нц1 2017 року.

З метою вдосконалення захисту прав людини внутр1шньо перемщених ос1б через 1нтеграц1йну 
пол1тику та регюнальне реагування необх1дно розробити проект ново' Комплексно' програми, який 
дозволить упевнено говорити про ефективнють 1' подовження та суттево посилити захист прав ВПО, 
засвщчить увагу Уряду, М1нсоцпол1тики, Ыших оргашв влади до проблем внутр1шньо перем1щених 
ос1б, започаткуе новий д1алог щодо напрямк1в !х вир1шення.

Цi матерiали е Ы телектуальною  власнiстю  канадсько'Г неурядовоГ' органiзацi'l' Stabilization Support Services та м ож уть використовуватись
частково або повнютю лише з зазначенням автора -  програми «Радник з питань ВПО М У сте р с тв а  со^альноГ' пол^ики»
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РОЗД1Л 1

Аналiз Комплексно!' державноУ програми
Програму щодо пщтримки, сощально! адаптацй' та ре1нтеграцй' 
громадян Укра'ни, як1 переселилися з тимчасово окуповано' 

територп Укра'ни та райошв проведення антитерористично' операцй' в Ышл регюни Укра'ни, на пер1од 
до 2017 року було розроблено на виконання пункту 6 частини четверто' статт1 20 Закону Укра'ни 
«Про забезпечення прав i свобод внутр1шньо перемщених ос1б» за сприяння 1нституту економ1ки та 
прогнозування НАН Укра'ни та 1нституту демографй' та сощальних досл1джень 1м. Птухи.

Програма спрямована на розв'язання основних проблем громадян Укра'ни, як1 переселилися 
з тимчасово окуповано' територп Укра'ни та райошв проведення антитерористично' операцй' в 
ншл регюни Укра'ни. Заходи Програми проводяться за кошти держбюджету та нших джерел, 
передбачених законодавством.

Заплановаш Програмою заходи мають бути реал1зован1 в 2016 -  2017 роках та подшяються 
на 20 основних розд1л1в:

1. Вдосконалення мехашзму м1жвщомчо! та м1жсекторально'координацй' здмснення заход1в 
з 1нтеграцй', соц1ально' адаптацй' та захисту громадян Укра'ни, як1 переселилися з тимчасово 
окуповано' територп Укра'ни та райошв проведення антитерористично' операцй' в Ышл регюни 
Укра'ни.

2. Вдосконалення законодавства з питань нтеграцй', сощально! адаптацй' та захисту переселе- 
них громадян.

3. Забезпечення д1евост1 програм i заход1в з нтеграцй', соц1ально' адаптацй' та захисту пересе- 
лених громадян.

4. Забезпечення прав переселених громадян на свободу пересування та виб1р мюця про- 
живання.

5. Запоб1гання проявам негативного ставлення до переселених громадян, забезпечення 
соц1ально' злагоди та соц1ально' згуртованост1 у м1сцевих громадах.

6. Сприяння самооргашзацй' переселених громадян, створення умов для актив1зацй' соц1альних 
зв'язк1в, дов1ри та бажання працювати для полюшення свого життя.

7. Створення системи мошторингу та оц1нювання ефективност1 заход1в щодо 1нтеграцй', 
соц1ально' адаптацй' та захисту переселених громадян на нацюнальному та регюнальному р1внях.

8. Забезпечення евакуацй' та надання допомоги для захисту життя.

9. Задоволення першочергових потреб переселених громадян.

10. Забезпечення тимчасового розмщення с1мей переселених громадян, у склад1 яких е Ывалщи, 
зокрема д1ти-1нвал1ди.

11. Забезпечення права переселених громадян на житло.

12. Створення можливостей професмно! перепщготовки та пщвищення квал1ф1кацй' ВПО з ураху- 
ванням потреб м1сцевого ринку працй

13. Стимулювання економ1чно' активност1 внутршньо перем1щених ос1б, створення робочих 
мюць.

10 Цi матерiали е тте ле ктуа льн о ю  власнiстю  канадськоГ' неурядовоГ органiзацil' Stabilization Support Services та м ож уть використовуватись
частково або повнютю лише з зазначенням автора -  програми «Радник з питань ВПО М У сте р с тв а  со^альноГ' полюики»
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14. Створення сприятливих умов для життед1яльност1 ВПО.

15. Компенсац1я зростання навантаження на Ыфраструктуру мюцевих громад 1з соц1ального об- 
слуговування та соц1ального забезпечення переселених громадян.

16. Соц1альний захист i соц1альна допомога членам с1мей ВПО.

17. Створення умов i вироблення мехашзму забезпечення соц1ально! адаптацй' переселених гро
мадян.

18. Посилення спроможност1 держави щодо розв'язання проблем переселених громадян 1з за- 
лученням м1жнародно! донорсько! допомоги.

19. Створення передумов та можливостей для добровшьного повернення ВПО до покинутих 
мюць проживання (шсля в1дновлення контролю Укра'ни над окупованими територ1ями).

20. Надання компенсац1й ВПО з урахуванням особливостей шкоди, завдано! бойовими д1ями i 
тимчасовою окупац1ею частини територй' Укра'ни.

Виконання заход1в закр1плено за центральними органами виконавчо! влади, обласними та 
Ки'вською мюькою державними адм1н1страц1ями, як1 зд1йснюють !х в межах сво'х повноважень та з 
огляду на власш ф1нансов1 ресурси.

З метою належного та своечасного виконання заход1в, передбачених Програмою, 
М1нсоцпол1тики звернулося до центральних оргашв виконавчо' влади, обласних та Ки'всько' м1сько' 
державних адм1н1страц1й з рекомендац1ями:

• Розробити та затвердити власш плани заход1в щодо виконання Програми з визначенням 
виконавц1в та конкретних терм Ув виконання.

• Визначити вщповщальним за виконання зазначених заход1в посадову особу на р1вш не нижче 
заступника кер1вника в1дпов1дного органу.

• Забезпечити належний контроль за станом виконання плану заход1в.
• Пщ час надання Ыформацй' М1нсоцпол1тики щодо стану виконання плану заход1в окремо на-

давати проблемн1 питання, як1 виникають у процес1 виконання заход1в, а також пропозицй' про 
можлив1 шляхи 'х  вир1шення. У раз1 необх1дност1 надавати пропозицй' щодо внесення зм1н до 
програми 1з вщповщними обфунтуваннями.

М1нсоцпол1тики щоквартально робить мошторинг реал1зацй' заход1в Програми. Проте в1н не дае 
змоги в повному обсяз1 оц1нити ефективн1сть роботи, яку проводять вщповщальш органи, оск1льки 
не надае можливост1 пор1вняти статистичн1 даш к1лькост1 ВПО, як1 потребують надання саме цих по- 
слуг, та !х впливу на бенеф1ц1ар1в.

Реал1зац1я заход1в Програми, зокрема, сприяе:

- визначенню перелку об'ект1в соц1ально' i дорожньо-транспортно' 1нфраструктури, житлово- 
комунального господарства, житлового фонду, що потребують першочергового вщновлення, визна
ченню фнансово! вартост1 проведення необх1дних роб1т;

- розробленню мехашзм1в оплати вартост1 комунальних послуг за тарифами для побутових 
споживач1в у раз1 тимчасового розм1щення ВПО для проживання в офюних прим1щеннях, санатор- 
них, оздоровчих та дитячих закладах оздоровлення та вщпочинку;

- спрощенню процедур видання документ1в, необхщних для визнання та реал1зацй' прав ВПО 
на свободу пересування i вшьний виб1р м1сця проживання;

- створенню реестру об'ект1в нерухомост1 (незавершеного буд1вництва, покинутого житла, 
котеджних мютечок, новостворених модульних будинк1в для тимчасового проживання) та моделей 
надання !х в оренду на пшьгових умовах;

- створенню сощального житлового фонду в мютах (гуртожитки) для надання в оренду пере-
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селеним громадянам на пшьгових умовах;

- внесенню зм1н до вщповщних нормативно-правових акт1в, якими врегульовано питання 
забезпечення р1зних категор1й громадян доступним житлом, у частит передбачення можливост1 
участ1 в них переселених громадян;

- унормуванню на законодавчому р1вн1 мехашзму оцЫювання матер1ально! i морально! шко- 
ди, завдано! бойовими д1ями i окупац1ею частини Укра'ни;

- розробленню мехашзму погашення заборгованост1 за послуги житлово-комунального го- 
сподарства 1з заробшно! плати та сплати податк1в.

Не викликае сумшв1в, що у раз1 досягнення цих результат1в, р1вень соц1ально! напруженост1 серед 
ВПО i в сусп1льств1 знизиться. Комплексно це сприятиме штеграцй' та соц1альн1й адаптацй' ВПО за но- 
вим м1сцем проживання. Допоможе забезпечити створення належних умов для !х життед1яльностй

Завдання реал1зацй' прав i свобод ВПО потребують цшеспрямовано! системно!, комплексно! 
роботи оргашв влади спшьно з громадами, широко! участ1 1нститут1в громадянського сусп1льства. 
Актуальнють цього питання вимагае терм1нового вжиття всього комплексу передбачених Програ- 
мою заход1в, зд1йснення ефективного управл1ння i оперативного мон1торингу процесу виконання.

Комплексна програма мютить перелк оч1куваних результат1в 1! ефективност1, проте лише части- 
на з них на сьогодш реал1зуються i б1льш1сть за рахунок донорських або мюцевих кошт1в, оскшьки 
зазначена програма е комплексною, а не цшьовою. За виконання б1льшост1 дороговарт1сних заход1в, 
таких як вщновлення та побудова житла для ВПО, вщповщальними е органи м1сцево! влади, що 
мають фЫансувати !х з мюцевих бюджет1в.

Проанал1зувавши зв1ти про стан виконання у 2016 роц1 заход1в, передбачених Комплексною 
державною програмою, можна зазначити, що заходи, як1 не потребують фЫансування, виконуються 
в повному обсязй а заходи, як1 потребують ф1нансування, виконуються за кошти мюцевих бюджет1в 
та донорськ1 кошти, чи дорого вартюш заходи - не виконуються взагалй

П1дсумовуючи результати, треба зазначити, що Комплексну програму варто продовжити на 
2018 р1к та передбачити видшення коштв з бюджету на заходи щодо забезпечення права пересе
лених громадян на житло, як це було зроблено для ос1б, як1 постраждали внаслщок Чорнобильсько! 
катастрофи, а саме:

• видшення в установленому порядку земельних дшянок для буд1вництва житла ВПО з урахуван-
ням !х потреб i потенц1алу щодо можливостей перспективного працевлаштування та розвитку
шфраструктури;

• буд1вництво житла для переселених громадян.

Також врегулювати питання щодо надання житла або компенсацш за житло переселеним грома
дянам з урахуванням особливостей житла, втраченого внаслщок бойових дм i тимчасово! окупацй' 
частини територй' Укра'ни, шляхом покладання зобов'язання розробити вщповщний нормативно- 
правовий акт на центральш органи виконавчо! влади, вщповщальш за зазначене питання.

Пункт 20.2 «формування та ведення реестру заборгованост1 з виплати заробшно! плати, пенсм 
та 1нших соц1альних виплат» доповнити словами: «та вжити заход1в щодо виплат зазначених забор- 
гованостей шляхом внесення вщповщних зм1н до нормативно правових акт1в, як1 регулюють про
ведення зазначених виплат».
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Короткий огляд Зв^у про стан виконання у 2016 роц1 
заходiвf передбачених Комплексною державною програмою

1. Утворення единого державного о б л ^  ВПО.
З метою забезпечення единого державного обл1ку ф1зичних ос1б, як1 е ВПО, прийнято поста

нову Уряду вщ 22.09.2016 № 646 «Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до 
вщомостей едино! кформацкно! бази даних про внутршньо перемщених ос1б» (дал1 за текстом
е1БД в п о ).

Програмне забезпечення е1БД ВПО доповнено даними щодо працевлаштування, р1вня осв1ти, 
потреби в постн1йному житл1, вщомостями про 1нвал1дн1сть 1з зазначенням причини квалщностй 
групи, нозолог1чних ознак, а також потреб ВПО (житлових, медичних, соц1альних) та введено в 
експлуатацю.

2. Забезпечення житлом ВПО.
На виконання Закону Укра'ни «Про внесення зм1ни до пп. 4 п. 24 роздшу VI «Прик1нцев1 

та перехщш положення» Бюджетного кодексу Укра'ни» з урахуванням бази затверджених 
кфраструктурних проект1в було п1дготовлено i погоджено 1з Парламентським ком1тетом з пи
тань бюджету перелк об'ект1в i заход1в, що будуть зд1йснен1 за рахунок залишюв кошт1в м1сцевих 
бюджет1в населених пункт1в, на територп яких органи державно' влади тимчасово не здмснюють 
сво! повноваження. Сума видшених кошт1в становить 2,604 млрд грн. Даний перелк затвер- 
джено розпорядженням голови облдержадмкютрацп, кер1вника обласно' вшськово-цившьно! 
адм1н1страц1' в1д 04.07 2016 року №548. До Перелку ув1йшли 585 проект1в, як1 включають проекти 
з каштального ремонту, реконструкцй' та термомодершзацй' об'ект1в соц1ально' сфери, житлово- 
комунально! та транспортно' 1нфраструктури, в1дновлення житла тощо.

Пщготовка програм соц1ально-економ1чного та культурного розвитку сш, селищ, мют, ц1льових 
програм з 1нших питань самоврядування, подання !х на затвердження ради, орган1зац1я 'х  виконан
ня; подання рад1 зв1т1в про хщ i результати виконання цих програм належить до повноважень вико- 
навчих оргашв сшьських, селищних, м1ських рад.

Сприяння розширенню житлового буд1вництва, надання громадянам, як1 мають потребу в 
житлй допомоги в буд1вництв1 житла, в отриманш кредит1в, у тому числ1 п1льгових, та субсид1й для 
буд1вництва чи придбання житла; надання допомоги власникам квартир (будиншв) у !х обслуговуванн1 
та ремонт! належать до вщання виконавчих орган1в сшьських, селищних, мюьких рад.

Розгляд i внесення до в1дпов1дних орган1в виконавчо' влади пропозицш до план1в i програм 
буд1вництва та реконструкцй' об'ект1в на в1дпов1дн1й територй' також належить до владних повнова
жень виконавчих оргашв сшьських, селищних, мюьких рад.

У 2016 роц1 для реал1зацй' заход1в, спрямованих на виконання Програми, Мкрегюну не перед- 
бачено коштв державного бюджету, в тому числ1 для ведення реестру об'ект1в нерухомост (неза- 
вершеного буд1вництва, покинутих житлових будинюв, котеджних м1стечок тощо, новостворених 
модульних будинюв для тимчасового проживання).

Напрацювання моделей надання в оренду на пшьгових умовах об'еккв нерухомостй внесених 
до реестру цих об'еккв, як1 визначен1 в абзац1 першому цього заходу. Абзацом першим передбачено 
створення реестру об'еккв нерухомост (незавершеного буд1вництва, покинутих житлових будинк1в, 
котеджних мютечок тощо, новостворених модульних будинюв для тимчасового проживання).

Таким чином, ршення щодо розроблення npoeKTiB розвитку мюцевих громад 
з буфвництва житла для переселених громадян з урахуванням !х потреб 
приймаються винятково на мюцевому рiвнi.
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Порядком надання i користування житловими примщеннями для тимчасового проживання, за- 
твердженим постановою Уряду вщ 31.03.2004 № 422, врегульовано питання надання житла з вка- 
заного житлового фонду, зокрема:

• житлов1 прим1щення з фонд1в житла для тимчасового проживання надаються за р1шеннями 
виконавчих оргашв сшьських, селищних, мюьких рад, Ки'всько! м1сько! державно! адм1н1страц1Т;

• виконавч1 органи с1льських, селищних, м1ських рад, Ки'вська м1ськдержадм1н1страц1я видають 
громадянам ордер на поселення в житло;

• пщ час видач1 ордера на житлове примщення з фонд1в житла для тимчасового проживання 
м1ж власником житлового фонду або уповноваженою ним особою та громадянином, якому 
надаеться в користування зазначене житло, укладаеться догов1р найму житлового примщення 
встановленого зразка.

Ордер та догов1р найму е пщставою для поселення в житлове прим1щення з фонд1в житла для 
тимчасового проживання i для користування таким житлом на догов1рних умовах.

Мшрегюном опрацьовуються зм1ни до нормативно-правових акт1в, якими регулюеться поря
док надання житлових прим1щень 1з житлових фонд1в соц1ального призначення та фонду житла для 
тимчасового проживання. Цими змшами передбачаеться включити ВПО до кола ос1б, як1 мають 
пщстави перебування на спец1альному облку житлового прим1щення з фонд1в житла для тимчасо
вого проживання або сощальному квартирному обл1ку для отримання такого житла.

Мшрегюн разом з органами виконавчо! влади та органами мюцевого самоврядування опра- 
цював питання забезпечення постшним житлом ВПО, зокрема у рамках регюнальних програм, 
враховуючи заходи Комплексно! програми щодо буд1вництва на спещально видшених земельних 
дшянках котеджних мютечок, 1з застосуванням технолопй швидкого буд1вництва житла з мюцевих 
буд1вельних матер1ал1в.

Урядом внесен! зм1ни до Правил надання довгострокових кредит1в 1ндив1дуальним забудов- 
никам житла на сел1 (постанова Уряду в1д 17.07.2015 № 516) та до Порядку надання пшьгових 
довготермшових кредит1в молодим с1м'ям та одиноким молодим громадянам на буд1вництво 
(реконструкц1ю) i придбання житла (постанова Уряду вщ 29.04.2015 № 245). Цими змшами 
передбачаеться на перюд проведення АТО звшьнити деяк1 категорй' громадян, зокрема позичальниюв, 
як1 зареестрован1 та пост1йно проживають або переселилися з населених пункт1в, визначених у за- 
твердженому КМУ перелку, де проводилася АТО, вщ сплати пен1 за прострочення платеж1в за таки
ми кредитами.

Р1шенням Уряду в1д 24.02.2016 № 115 схвалено зм1ни до Правил надання довгострокових 
кредит1в 1ндив1дуальним забудовникам житла на сел1, що стосуються отримання у першочерговому 
порядку кредиту громадянами-ВПО.

Враховуючи велику актуальнють Державно! ц1льово! соц1ально-економ1чно! програми 
буд1вництва (придбання) доступного житла серед громадян, на яких поширюеться д1я Закону Укра'ни 
«Про статус ветерашв вшни, гарантй' !х сощального захисту», М1нрег1оном запропоновано внести 
зм1ни до Закону Укра'ни «Про запобюання впливу св1тово! ф1нансово! кризи на розвиток буд1вельно! 
галуз1 та житлового буд1вництва» в частин1 реал1зац1! Програми за принципом 30 на 70, у частиш 
додаткових преференцш щй категорй' громадян.

Одним 1з найважливших 1нструмент1в сприяння зайнятост1 населення е професшне навчання.

Профес1йне навчання оргашзовуеться центрами зайнятост1 у профес1йно-техн1чних та вищих на- 
вчальних закладах, на пщприемствах, в установах та оргашзащях незалежно в1д форми власност1, 
виду д1яльност1 та господарювання. Навчання зареестрованих безробшних зд1йснюеться на замов- 
лення роботодавця або для самозайнятостй провадження пщприемницько! д1яльност1 з урахуван
ням побажань безробшних на догов1рних засадах з безробшними, роботодавцями та навчальними 
закладами.
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Центри зайнятост1 спшьно з навчальними закладами майже в ус1х областях Укра'ни залучають 
ВПО до р1зноман1тних профор1ентац1йних заход1в та до проходження професмного навчання на за- 
мовлення центр1в зайнятост1.

За 1нформац1ею Державно! служби зайнятост1, сума допомоги з безроб1ття ВПО за пер1од з
01.01.2016 по 01.01.2017 становила 94,2 млн гривень.

Навчальними закладами державно! служби зайнятост1 протягом 2016 року плануеться отрима- 
ти 34 лщензп для надання осв1тн1х послуг щодо роб1тничих професм, з них п'ять лщензм за новими 
роб1тничими профес1ями.

З 1.03.2014 по 31.08.2016 пройшли профнавчання 4,9 тис. ВПО.

Державна служба зайнятост1 оргашзовуе професмне навчання з основ пщприемницько! 
д1яльност1, п1д час якого безроб1тна особа вивчае особливост1 ведення б1знесу, нормативну базу, 
менеджмент, маркетинг та складае б1знес-план.

Протягом с1чня-червня 2016 року проходили професмне навчання шляхом п1двищення 
квал1ф1кац1! за напрямом «Орган1зац1я п1дприемницько! д1яльност1» 3,1 тис. ос1б, включно з ВПО, з
них 3 тис. ос1б зашнчили профнавчання, 2,7 тис. ос1б -  отримали виплату допомоги з безроб1ття 
одноразово для орган1зац1! пщприемницько! д1яльност1.

Державна служба зайнятост1 реал1зуе механ1зм видач1 ваучер1в в1дпов1дно до Порядку видач1 
ваучер1в для пщтримання конкурентоспроможност1 ос1б на ринку прац1.

3. Працевлаштування.

З метою посилення сощального захисту ВПО та пщвищення зац1кавленост1 роботодавц1в у !х 
працевлаштуванш, державною службою зайнятост1 забезпечено реал1зац1ю заход1в сприяння 
зайнятост1 ВПО щодо компенсацй' роботодавцям витрати на оплату прац1 за працевлаштованих 
безроб1тних з числа ВПО, а у раз1 потреби - компенсацю витрати на !х переп1дготовку чи п1двищення 
квал1ф1кац1!. Також зареестрованим безроб1тним з числа ВПО здмснюеться компенсац1я фактичних 
витрат на пере'зд до 1ншо! адмУстративно-теритсрально! одиниц1 м1сця працевлаштування та ви
трати для проходження медичного огляду, якщо це необхщно для працевлаштування.

Протягом с1чня-серпня 2016 року працевлаштовано 1022 ВПО з числа безроб1тних з компенсащею 
роботодавцю витрат на оплату прац1, 15 ВПО з числа безроб1тних отримали компенсацю витрат для 
проходження медогляду.

4. Санаторно-курортне обслуговування.

Протоколом узгоджувально! наради щодо врегулювання питання вщшкодування санаторно-ку- 
рортним закладам Одесько! област1 кошт1в за проживання ВПО вщ 5.04.2016 року було вирУено 
Одеськ1й облдержадм1н1страц1! пщготувати пропозицй', розрахунки та обфунтування, пщтверджуюч1 
документи щодо в1дшкодування сум витрат за проживання та харчування ВПО з обмеженими 
ф1зичними можливостями, за перюд з 6 жовтня 2014 р. до 1 червня 2015 р. в санаторно-курортних 
закладах Одесько! област1 («Куяльник», «Сенетате», «Сперанца», «Плай») та надати 1нформац1ю про 
допомогу благодмних, м1жнародних фонд1в та шших джерел ф1нансування, не заборонених чинним 
законодавством, М1нф1ну та М1некономрозвитку з метою пщготовки узагальненого висновку щодо 
пщстав вид1лення кошт1в з резервного фонду державного бюджету. Пщготовлено проект постанови 
КМУ про видшення санатор1ям Одещини коштв на погашення зазначено! заборгованост1.

На 01.01.2017 на територй' Одесько! област1 не залишилося мюць компактного проживання 
внутр1шньо перем1щених ос1б.

5. Адресна грошова допомога.

Щомюячну адресну допомогу отримали 1 037360 с1мей. З початку 2016 року кошти на виплату 
допомоги для покриття витрат на проживання профнансовано у сум1 3 125 579 043 гривнй
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6. Осв^а та патрютичне виховання.

За шформащею М1нмолодьспорту Укра'ни, з метою пщтримки д1тей во'н1в АТО та молод1 з числа 
ВПО, !х духовного, 1нтелектуального i ф1зичного розвитку, залучення до активного дозв1лля, зокрема 
таборування, штеграцй' в здорове середовище 25 липня 2016 року у Льв1вськ1й област1 розпочато 
проект "Укра'на едина». Заходи в рамках проекту триватимуть до 1 грудня 2016 року.

МЫмолодьспорт у ствпращ з1 структурними п1дрозд1лами з питань молод1 та спорту облас- 
них, Ки'всько! м1сько! державних адм1н1страц1й, 1нститутами громадянського сусп1льства провели 
нац1онально-патр1отичн1 заходи, до яких було залучено громадян Укра'ни, як1 переселилися з тимча
сово окуповано' територп Укра'ни та райошв проведення антитерористично' операцй' в шшл регюни 
Укра'ни, зокрема:

1. Всеукра'нський таб1р, спрямований на формування громадянсько! свщомостй «Нов1 Буд1внич1» 
(Льв1вська обл.), кшькють охоплених ос1б — 60.

2. Всеукра'нський фестиваль, спрямований на збшьшення вщвщувань молоддю заход1в, що по- 
пуляризують культурн1 та мистецьк традицй' укра'нського народу, «Бандерштат -  2016» (Волинська 
обл.), кшькють охоплених ос1б — 10000.

3. Всеукра'нська акц1я, спрямована на вшанування геро'в боротьби укра'нського народу за 
незалежнють Укра'ни, «Вовчак -  2016» (Волинська обл.), кшькють охоплених ос1б -  5000.

М Устерство осв1ти i науки Укра'ни спшьно з мюцевими органами управлння осв1тою та через 
взаемодю з громадськими об'еднаннями i м1жнародними орган1зац1ями сприяе створенню умов 
для розвитку самооргашзацй' та взаемодопомоги переселених громадян.

Значна робота щодо пщтримки д1тей, як1 ви'хали з тимчасово окупованих територм та територ1й 
проведення антитерористично' операцй', проводиться Фондом «Вщкрита полшика» та Центром 
громадянсько' просвши «Альменда» 1з залученням прац1вник1в навчальних заклад1в та м1сцевих 
орган1в управлшня осв1тою. Орган1зовано «гарячу л1н1ю» для школяр1в з Донбасу i Криму та !х батьк1в 
для шформащйно! та консультативно' допомоги. Розроблено письмов1 рекомендацй' з питань здо- 
буття загально! середньо' осв1ти та отримання дубл1кат1в документ1в про осв1ту, як1 розм1щено на 
оф1ц1йному сайт1 МУстерства.

Для школяр1в з Донбасу i Криму Фонд «В1дкрита пол1тика» запровадив он-лайн уроки з укра'нсько' 
мови i л1тератури та 1сторй' Укра'ни.

Видшено 2897 безкоштовних квитк1в на зал1зничний транспорт для перенаправлення в ншл 
рег1они Укра'ни.

7. Медичне обслуговування ВПО.

Медична допомога жертвам збройного конфлкту при проведены АТО надаеться в ус1х без ви- 
нятку закладах охорони здоров'я первинного, вторинного та третинного р1вн1в. Також оргашзована 
робота для забезпечення оглядами медико-сощальних експертних ком1с1й 1нвал1д1в 1з числа ВПО.

Проводиться пост1йна робота щодо мошторингу потреб та забезпечення ВПО гумаштарною до- 
помогою (одяг, взуття, продукти харчування, л1ки, засоби особисто! г1г1ени).

Найб1льш незахищеним верствам надаеться медична допомога на загальних засадах та в межах 
бюджетного фшансування. Забезпечення л1ками, виробами медичного призначення здмснюються 
в межах видшених бюджетних призначень заклад1в охорони здоров'я областей. Медична допомога 
надаеться ВПО в ус1х лкувально-профшактичних закладах за мюцем проживання.

М Устерство осв1ти i науки сп1льно з м1сцевими органами управлшня осв1тою проводить си- 
стемну роботу для забезпечення права на осв1ту ВПО. У  2016 рощ додатково створено понад 26 
тисяч мюць у дошкшьних закладах.
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За оперативною нформащею мюцевих оргашв управлЫня освшою, на цей час до загально- 
осв1тн1х та дошкшьних навчальних заклад1в Укра'ни зараховано 64 289 д1тей, як1 е ВПО, з них до 
ДНЗ -  16 834 дитини; до ЗНЗ -  47 455 учшв (з Донецько! област1 -  30 103; з Лугансько! област1 -  
14 680; з АРК -  2672).

Вс1 д1ти шк1льного в1ку, як1 е ВПО, можуть продовжити навчання в школах за мюцем !х проживан
ня або тимчасового перебування. Максимально спрощена процедура зарахування !х до навчальних 
заклад1в. Д1ти можуть продовжити навчання за вс1ма визначеними законодавством про осв1ту фор
мами навчання.

Станом на 15.12.2016 р. 55 422 внутршньо перем1щених с1мТ, в яких виховуеться 51557 д1тей, 
отримали допомогу центр1в соц1альних служб для с1мТ, д1тей та молодо зокрема:

- 1з Донецько! област1 -  37 071 с1м'я, 31 437 д1тей;

- 1з Лугансько! област1 -  17 151 с1м'я, 18 574 дитини;

- 1з АР Крим, м. Севастополь -  1 200 с1мей, 1546 д1тей.

За сприяння спец1ал1ст1в центр1в:

- 14 208 ос1б отримали психолопчну допомогу;

- 1 283 особи працевлаштоваш;

- 1 260 с1мей забезпечен1 житлом;

- 28 231 с1м'я отримала гуман1тарну допомогу;

- 7 467 ос1б отримали допомогу в оформлены / вщновленш документ1в.

За результатами проведено! роботи вир1шено питання 35 558 с1мей (61%),
робота тривае з 18 014 с1м'ями.

8. Правова допомога.

Прийнято Закон Укра'ни «Про Вищу раду правосуддя», пп. 37 п. 3 роздшу Ill Приюнцевих 
i перех1дних положень якого внесено зм1ни до ст.14 Закону Укра'ни «Про безоплатну правову 
допомогу», вщповщно до яких, до суб'ект1в права на безоплатну вторинну правову допомогу 
вщнесеш, зокрема:

- ВПО, як1 мають право на вс1 види правових послуг, передбачених ч.2 ст.13 Закону (захист, 
представництво, складання документ1в процесуального характеру);

- громадяни Укра'ни, що звернулися 1з заявою про взяття на обл1к як ВПО, як1 мають право 
на правов1 послуги, передбачен п. 2 i 3 ч.2 статт1 13 Закону (представництво, складання документ1в 
процесуального характеру), з питань, пов'язаних з отриманням довщки про взяття на обл1к ВПО, до 
моменту отримання довщки про взяття на обл1к внутршньо перем1щено! особи.

За 2016 року за наданням правово! допомоги до мюцевих центр1в з надання безоплатно! 
вторинно! допомоги звернулася понад 460 ВПО.

9. 1ноземна допомога.

22.11.2016 р. у Киев1 була п1дписана Угода про вщкриття Оф1су ЮНОПС в УкраМ  Запроваджен- 
ня повноц1нно! присутност1 ЮНОПС в Укра'н1 в1дкривае додатков1 можливост i для залучення
ноземних 1нвестиц1й та грантових кошт1в, зокрема для вщновлення 1нфраструктури на сход1 держави. 
ЮНОПС надаватиме консультативн1 та Ышл послуги з управл1ння проектами, здмснюватиме супро- 
водження проект1в у сфер1 гуман1тарно! д1яльност1 та пщтримання миру, розвитку 1нфраструктури, 
закуп1вель та Ывестицмного менеджменту.

Для в1дбудови i модерн1зац1! 1нфраструктури Сходу Укра'ни, у тому числ1 нового буд1вництва,
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реконструкцй', кап1тального ремонту та модершзацп об'ект1в 1нфраструктури будь-яко! форми 
власност1 у сферах транспорту, енергетики, теплопостачання, енергоефективносф водопостачання, 
водовщведення, соц1ально! 1нфраструктури, вщновлення та буд1вництва житла узгоджено перелк 
проект1в для ф1нансування за рахунок кредитних коштв KFW за проектним напрямом «Комунальна 
1нфраструктура» (10 проект1в варт1стю 80,67 млн евро).

МЗС Укра'ни посткно проводить роботу 1з залучення допомоги 1ноземних кра'н та м1жнародних 
орган1зац1й для допомоги громадянам Укра'ни, як1 перем1щуються з тимчасово окуповано' територй 
та район1в проведення АТО.

Загальний обсяг допомоги, видшено! урядом США на проекти гумаштарного проф1лю та 1н1ц1ативи 
з подолання наслщюв рос1йсько' агресй' на Донбасс станом на серпень 2016 р. становить понад 135 
млн дол. США, в тому числ1 понад 51,4 млн дол. США у 2016 фкансовому рощ, 71,5 млн дол. -  у 2015 
та 12,3 млн дол. -  у 2014 фкансовому рощ. 7 липня 2016 р. Державний секретар США Дж. Керр1 
пщ час в1зиту до Укра'ни оголосив про видшення додатково! допомоги на проекти гумаштарного 
профшю та Ущ ативи з подолання наслщюв рос1йсько' агресй! на Донбас1 обсягом 23 млн дол. США.

Загальний обсяг надано! СС та його державами-членами гумаштарно! допомоги Укра'ш станом 
на серпень 2016 р. становить 270,4 млн евро.

Розроблено Пос1бник Нащональних конкурсних торпв (НКТ) (нараз1 узгоджуеться внесення 
зм1н у зв'язку з1 зм1нами у законодавств1 щодо використання системи ProZorro), проект прим1рно' 
документацй' конкурсних торг1в (нараз1 коригуеться в1дпов1дно до вимог ProZorro).

Мкрегюн е бенеф1ц1аром трьох проект1в м1жнародно' техн1чно' допомоги, в рамках реал1зацй 
яких надаеться допомога для вщновлення кфраструктури Донецько' та Лугансько' областей та 
пщтримки ВПО, а саме:

- «Укра'нська Ущ атива з пщвищення впевненост1» (донор: Уряд США через Агентство США 
з м1жнародного розвитку (USAID), виконавець: Юмонкс 1нтернешнл, терм1н реал1зацй': 07.07.2014 
-  06.07.2017, загальна вартють: 36 509 955 дол. США, мета: надання пщтримки в подоланш 
дестабУзуючих насл1дк1в кризи на сход1 Укра'ни i сприянш Уряду Укра'ни в залученн1 громадян до 
процесу реформування та посилення нащонально! едност1);

- «Зм1цнення спроможност1 укра'нських територ1альних громад до прийняття внутршньо 
перем1щених ос1б в Укра'ш» (донор: Уряд ФРН через Федеральне М Устерство економ1чного 
сп1вроб1тництва та розвитку Шмеччини (BMZ), виконавець: Н1мецьке товариство м1жнародного 
сп1вроб1тництва (GIZ), бенеф1ц1ар: Мкрегюн за компонентом "П1дтримка орган1в мюцевого самовря- 
дування Укра'ни у зв'язку з1 зб1льшенням к1лькост1 ВПО», термк реал1зацй: 01.08.2015 -  31.12.2019, 
загальна вартють: 2 000 000 евро, мета: покращення якост1 надання мунщипальними кститущями i 
громадськими орган1зац1ями базових послуг, попит на що зрю через збшьшення кшькост1 ВПО;

- «Розвиток соц1ально' 1нфраструктури у зв'язку з1 зб1льшенням к1лькост1 ВПО в Укр а У » (ви
конавець: Шмецьке товариство м1жнародного сп1вроб1тництва (GIZ), бенеф1ц1ар: Мкрегюн, терм1н 
реал1зацй': 01.01.2016 -  31.12.2019, загальна вартють: 50 700 000 евро, мета: надання пщтримки при- 
ймаючим громадам з метою покращання сощально! кфраструктури для внутрУньо перем1щених 
ос1б та м1сцевого населення).
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РОЗД1Л 2

Аналiз регiональних iнтеграцiйних програм для ВПО

З метою проведення мошторингу та оц1нки рег1ональних програм Ытеграцй' та адаптацй' ВПО, 
було проанал1зовано обласн1 та м1сцев1 програми, як1 в1дпов1дно до мети або наявних положень 
мали сприяти покращенню адаптивних, Ытеграцмних та рентеграцмних якостей ВПО. 1нформац1йн1 
запити, над1слан1 до обласних та мюцевих адмУстрацм, обласних, мюьких та районних рад, пока
зали, що у б1льшост1 обласних адмУстрацм та департам ент соц1ального захисту була вщсутня 
1нформац1я про мюцев1 програми та р1шення орган1в мюцевого самоврядування. Варто вщзначити, 
що зб1р та оц1нка тако! 1нформацй' прямо не передбачен жодним нормативним актом. Однак 
вщсутнють ц1л1сно! картини, може негативно впливати на якють управлЫських р1шень.

Мон1торинг 1нтеграц1йних програм для ВПО 
у Вшницькш област1

У В1нницьк1й област1 в1дсутня окрема регюнальна програма 1нтеграцй' ВПО. Взаемод1ю з ВПО, 
адаптацмш та 1нтеграц1йн1 заходи внесено в загально регюнальш програми i проекти. Це Програма 
економ1чного i соц1ального розвитку В1нницько! област1 на 2017 р1к, яка затверджена 20 грудня 2016 
року.

Зокрема, в розд1л1 I документу, де наводиться анал1з поточних справ у репоы та статистичн 
дан1, фюуруе 1нформац1я про к1льк1сть ВПО в репоы та !х соц1альну структуру, статистичн данн1 щодо 
прийомних с1мей з числа ВПО, дан1 щодо к1лькост1 д1тей з числа ВПО, як позбавлен1 батьк1вського 
п1клування тощо. Варто видшити один 1з прюритетних напрямк1в програми: «Пр1оритет 7. Гарантова- 
ний соц1альний захист та пенсмне забезпечення населення област1, в тому числ1 тимчасово розсе- 
лених громадян-вимушених переселенц1в з Донецько! i Лугансько! областей, АР Крим та м. Севасто
поля». Одним 1з пункт1в програми (Прюритет 19) також е: «збшьшення на 40-50 % к1лькост1 ВПО, як1 
ознайомляться з ютор1ею, географ1ею, економ1кою, культурою нашого краю» .

Прюритет 14 регламентуе надання Ыформацмно!, консультативно! та оргашзацмно! пщтримки 
молодй зокрема з тимчасово окупованих територм, молод1жним громадським орган1зац1ям.

Прюритет 2 регламентуе реал1зац1ю державно! полюики у сфер1 п1дтримки с1мг! як основи 
суспшьства (надання 1нформац1йно!, консультативно! та оргашзацмно! п1дтримки молод1, серед 
ншого з тимчасово окупованих територм, молод1жним громадським орган1зац1ям).

Програма також встановлюе, що одним 1з завдань даного проекту е, зокрема: створення в 
середньостроковм перспектив! пщфунтя для дотримання прав д1тей-сир1т та д1тей, позбавлених 
батьк1вського п1клування, батьки яких загинули в зош АТО та тих, що переселен! з тимчасово окупо
ваних територм.

Що стосуеться рФень та програм ВЫницько! мюько! ради, варто зазначити, що виконавчий
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комыет ВиницькоТ мюькоТ ради встановив право на пiльговий проТзд у громадському транспорт! 
(Рiшення «Про внесення зми до рiшення виконавчого комГтету мюькоТ ради вiд 29.01.2015 р. 
№ 123 «Про затвердження Порядку надання пшьг на проТзд у мюькому електрoтранспoртi та 
автомобшьному транспoртi загального користування, який працюе в звичайному режимi руху, бать
кам багатодюних сiмей мiста Винищ, в яких виховуеться п'ятеро i бiльше дiтей вiкoм до 18 роюв, 
шляхом видачi безкоштовних проТзних квитив». Рiшення вiд 06.10.2016р. № 2312, п. 2.1).

Мюька влада надае фиансову пiдтримку громадським оргаызащям, створеним ВПО. Одер- 
жувачами бюджетних кoштiв е мiськi грoмадськi оргашзацй' ВПО, як1 переселилися з тимчасово 
окупованоТ територГГ УкраТни та райоыв проведення АТО та працюють у Винищ. Кошти видiляються 
на заходи, що встановлюються п.4 Порядку. (РГшення «Про затвердження Порядку використання 
коштв, передбачених у мiськoму бюджетi для надання фиансово!' пiдтримки мiським громадсь
ким oрганiзацiям внутрiшньo перемiщених оаб, якi переселилися з тимчасово окупованоТ територГГ 
УкраТни та райоыв проведення антитерористичноТ операцй'». Рiшення вГд 29.01.2016 № 99).

РГшення «Про затвердження Комплексно!' програми «Основы напрямки сощальноТ полГтики 
у м. ВГнницг на 2015-2020 роки» вщ 26.12.2014 № 1944. Вщповщно до п. 32 програми: «Надавати 
фiнансoву пГдтримку мюьким громадським oрганiзацiям внутрГшньо перемiщених осг6, якг пересели
лися з тимчасово окупованоТ територи УкраТни та райоыв проведення антитерористичноТ операцй».

ВГдповГдно до п. 25 програми: «Надавати сощальш послуги учасникам антитерористичноТ 
операцй' та внутрГшньо перемщеним особам, членам Тх амей, сприяти Тх ресoцiалiзацiТ, при пoтребi 
здiйснювати соцГальний супровщ» мае ВГнницький мГський центр соцГальних служб для ам!', дГтей 
та молодй

ВГдповГдно до п.п. 7 п. 6.3 програми, Департамент соцГальноТ полГтики мГськоТ ради, 
ТериторГальний центр соцГального обслуговування (надання соцГальних послуг) Винищ, КомГсГя зГ 
зв1льнення громадян вщ плати за соц1альне обслуговування (надання соцГальних послуг), що нада-
ються ТериторГальним центром соцГального обслуговування (надання соцГальних послуг) Винищ, 
мають забезпечити сощальне обслуговування (надання соцГальних послуг) громадянам похилого 
виу та повнолышм громадянам з ГнвалГднГстю, забезпечити в ТериторГальному центрГ соцГального 
обслуговування (надання соцГальних послуг) мюта ВГнницГ в обсягах, визначених державними стан
дартами, безоплатне надання соцГальних послуг, зокрема у вщдшены оргашзацй' надання адресно!' 
натурально!' та грошово!' допомоги, в т.ч. i ВПО.

ВГдповГдно до п. 1.3. ршення ВиницькоТ мюькоТ ради «Про затвердження «Положення про по
рядок надання матерГальноТ грошовоТ допомоги мешканцям мГста ВГнницГ» вщ 23.01.2015 № 1992, 
матерГальна допомога у розмГрй що не перевищуе 50 прожиткових мГнГмумГв на одну особу в роз- 
рахунку на мюяць, за рГшенням виконавчого комГтету мГськради надаеться в тому числГ мешкан
цям ВГнницГ, перемГщеним з тимчасово окупованоТ територГГ УкраТни та районГв проведення АТО, 
зареестрованим у Департамент соцГальноТ полГтики мГськради.

РГшення ВГнницькоТ мГськоТ ради «Про внесення зми до рГшення виконавчого комГтету мюько!' 
ради вГд 28.02.2013 року №451 «Про затвердження стандартГв АдмУстративних послуг, що нада- 
ються Департаментом соцГальноТ полГтики ВГнницькоТ мГськоТ ради» зГ змиами». ВГдповГдно до да- 
ного рГшення вносяться змГни до стандартГв надання адмГнГстративних послуг, якГ надае Департа
мент соцГальноТ полГтики ВГнницькоТ мГськоТ ради. Зокрема, регламентуються нормативно-правовГ 
акти, як регулюють порядок надання адмГнГстративних послуг; регламентуеться взяття на обли 
оаб, що перемщуються з тимчасово окупованих територГй; описуеться алгоритм процедури на
дання адмУстративноТ послуги про взяття на облк осГб, якГ перемГщуються з тимчасово окупованоТ 
територи;

РГшення «Про внесення зми до рГшення виконавчого комГтету мГськоТ ради вщ 22.05.2014 року 
№1177 «Про затвердження перелУв АдмГнГстративних та иших послуг, що надаються через Центр 
адмГнГстративних послуг «Прозорий офю» зГ змГнами». ВГдповГдно до даних зми, до повноважень 
Виницького «Прозорого офГсу» (Центр надання адмГнГстративних послуг) додаеться отримання
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запит1в про взяття на облк ос1б, як1 перем1щуються з тимчасово окуповано! територп Укра'ни та 
райошв проведення антитерористично! операцй'.

Р1шення «Про створення робочо! групи з питань перев1рки фактичного м1сця проживання (пере- 
бування) внутршньо перем1щених ос1б» в1д 07.07.2016 р. № 1597. З метою забезпечення соц1ального 
захисту громадян, як1 перемщуються з тимчасово окуповано! територп або району проведення 
антитерористично! операцй' до Внницй виконавчий ком1тет мюько! ради створив робочу групу з пи
тань перев1рки фактичного мюця проживання (перебування) ВПО. Даною постановою затверджено 
склад робочо! групи. Створенню дано! робочо! групи передувала робота ком1сй' з питань перев1рки 
фактичного мюця проживання.

Вщповщно до Р1шення «Про затвердження в нов1й редакцй' Програми «Мун1ципальне житло 
м. Вюниця» («ПМЖ м. В1нниця»)», В1нницька мюька рада 1н1ц1ювала буд1вництво житлового комплек
су i пропонуе громадянам придбати нерухомють. В1дпов1дно до програми, вартють 1 кв. м. метра 
житла - 9800 грн. Першочергове право на участь у Програм1 мають громадяни, що проживають 
(зареестроваш) у Вюницй а саме ВПО, як1 мають нам1р оселитися у Внницй

Можторинг 1нтеграц1йних програм для ВПО 
у Волинськш област1

У Волинськ1й област1 в1дсутн1 рег1ональн1 програми, затверджеш на виконання Комплексно! 
державно! програми щодо пщтримки, сощально! адаптацй' та рентеграцй' громадян Укра'ни, як1 
переселилися з тимчасово окуповано! територп Укра'ни та райошв проведення антитерористично! 
операцй' в юшл регюни. Одночасно Волинською ОДА затверджено план заход1в для реал1зацй' ц1е! 
програми.

У 2016 роц1 розпочато роботу з пщготовки проекту «Програми сощально-культурно! адаптацй' 
та реютеграцй' внутр1шньо перем1щених ос1б» Луцько! м1ськради. Програма не прийнята у зв'язку з1 
смертю м1ського голови. Радниця з питань ВПО у Волинсьюй област1 залучалася до участ1 в розробц1 
проекту, сьогодн1 ведеться робота з депутами щодо лобювання програми.

Також у Луцьку д1е Програма сощального захисту населення мюта на 2016-2020 роки, в як1й 
передбачена допомога ВОБФ «Переображення» для забезпечення д1яльност1 Центру обл1ку бездо- 
мних ос1б та в1дд1лення шчного перебування (Надання соц1альних послуг бездомним та особам, 
звшьненим з мюць позбавлення вол1, та ВПО). Фнансування зд1йснюеться з м1сцевого бюджету на 
загальну суму 90 тис. грн.

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Джпропетровськш облает

В Дн1пропетровськ1й област1 в1дсутн1 рег1ональн1 програми, затверджеш на виконання 
Комплексно! державно! програми щодо пщтримки, сощально! адаптацй' та реютеграцй' грома
дян Укра'ни, як1 переселилися з тимчасово окуповано! територп Укра'ни та райошв проведення 
антитерористично! операцй' в юшл регюни. Одночасно варто зазначити, що в област1 д1яли:

- Програма створення робочих мюць для ос1б, як1 переселились до Дшпропетровсько! област1 з 
тимчасово окуповано! територп Укра'ни та райошв проведення антитерористично! операцй', на 2015 
-  2016 роки;

- Обласна програма надання сощально! пщтримки громадянам, як1 переселяються до
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Дншропетровсько! областi з тимчасово окуповано! територп УкраТни та районiв проведення 
антитерористично! операцй', на 2014 -  2016 роки (ршення вщ 05.12.2014 № 589-28/VI).

За вщсутност дiючих регюнальних ршень варто вiдзначити «Положення про призначення та на
дання адресно! матерiальноТ допомоги окремим категорiям громадян мюта», затверджене ршенням 
ДнiпровськоТ мюько! ради вщ 28.09.2016 № 26/14. Це положення визначае умови використання 
коштв на надання адресно! матерiальноТ допомоги з мiського бюджету та субвенцй' з обласного 
бюджету мiсцевим бюджетам на соцiальний захист населення.

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
в Донецькiй област1

В Донецькм областi Розпорядженням голови облдержадмiнiстрацiТ, керiвника обласно! 
вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацiТ № 498 вщ 24 вересня 2015 р. була затверджена регюнальна про
грама ютеграцй', соцiальноТ адаптацй' та захисту внутршньо перемiщених осiб на 2015-2016 роки. 
Програма була розпочата у вересн 2015 року та дiяла по грудень 2016 року. Загальний бюджет 
програми склав 85049,4 тис. грн. При цьому варто звернути увагу на розподш джерел фюансування 
ще! суми. Вщображеш в дiаграмi дан демонструють, що левову частку бюджету становлять надход- 
ження з нших джерел (допомога мiжнародних донорiв та НУО), а навантаження на мiсцевi бюджети 
вдв1ч1 перевищуе фюансування з обласного бюджету.

Спiввiдношення джерел ф^ансування програми в 2015-2016 роках в Донецьюй област1

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Обласний бюджет 

Мюцевий бюджет 

1ншл джерела

Розподiл обсягiв фiнансування в 2015-2016 роках у Донецьюй област1

Джерела
фтансування

Обсяги фчансування, 
всього тис. грн

За роками виконання

2015 р. 2016 р.
Обласний бюджет 4941,9 2 000 2 941,9
Мiсцевий бюджет 11498,4 4 528,9 6 969,5
1ншм джерела 68609,1 4 727,9 63 881,2
Всього 85049,4 11 256,8 73 792,6

Невiд'емною складовою Програми е таблиця заходiв регiональноТ програми iнтеграцiТ, 
сощально! адаптацй' та захисту ВПО, яка серед юшого мiстить iндикатори ефективност програми. 
До них належать:

1. Кшькють створених нформацмних центрiв.

Ц  матерiали е iнтелектуальною  власнiстю  канадсько'ГнеурядовоГорганiзацil' Stabilization Support Services та м ож уть використовуватись
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2. Кшькють користувачГв порталом, кшькють послуг, наданих через портал.

3. Наявнють перелГку органГзацГй на веб-ресурсах оргашв влади.

4. Кшькють засщань ради донорГв.

5. Презентащя i публГкацГя доповГдГ.

6. Кшькють проведених опитувань та аналюичних дослщжень.

7. КГлькГсть створених окремих вкон у центрах адмГнпослуг.

8. КГлькГсть наданих юридичних консультащй

9. РеалГзован можливостГ подання документГв через пошту та сайт.

10. Протягом 2015 року заплановано проведення 27 заходГв, в 2016 рощ - 45 заходГв
перепщготовки та профорГентащТ, допомога у пошуку роботи ВПО.

11. Протягом 2015 року плануеться проведення 210 заходГв «Дня вщкритих дверей» на 
пщприемствах регюну за участю ВПО, випускниюв навчальних закладГв, учшвськоТ молодГ, ГнвалГдГв 
з метою вирУення питання працевлаштування громадян, в 2016 - 400 заходГв.

12. Оргашзащя проведення профорГентащйних заходГв у вщдалених населених пунктах областГ, 
пунктах тимчасового розмщення переселенцГв з використанням мобшьних технГчних засобГв, су- 
часних иформащйно- комунГкацГйних технологГй та засобГв зв'язку. Протягом 2015 року планувало- 
ся 25 таких заходГв за участю 1200 осГб з числа ВПО, в 2016 - 60 заходГв (3000 осГб).

13. КГлькГсть залучених мГжнародних проектГв, програм мкро- та макрофиансовоТ пГдтримки 
малого та середнього бГзнесу, в тому числГ соцГального - для ВПО.

14. Протягом 2015-2016 роюв у банку бГзнес-щей планувалося понад 100 пропозищй.

15. Протягом 2015 року було заплановано 50 тренипв з розвитку пщприемництва, в тому числГ 
соцГального, з пГдтримки ВПО при започаткуванн та вщновленш пГдприемницькоТ дГяльностГ за уча
стю 3000 осГб, в 2016 - 100 тренипв (5000 учасниюв).

16. Протягом 2015 року 750 осГб з числа ВПО повинн були брати участь у громадських роботах, 
в 2016 — 1500 осГб.

17. Протягом 2015 року заплановано компенсащй за 30 осГб з числа ВПО, в 2016 - 500 осГб.

18. Протягом 2015 року Донецька обласна служба зайнятостГ планувала навчання 370 осГб, в
2016 рощ - 380 осГб.

19. Протягом 2015 року заплановано компенсацй' 100 особам з числа ВПО, в 2016 - також 100
особам.

20. КГлькГсть осГб, як отримали пщтвердження професиноТ квалГфкащТ.

21. Протягом 2015 року було заплановано видати ваучери 50 особам, в 2016 рощ - 50 особам.

22. КГлькГсть модершзованих соцГальних офГсГв та Тх складу, з виТздом на мюця компактного про- 
живання ВПО для прийому документГв, заяв на поновлення, призначення пенсмних та соцГальних 
виплат та роз'яснення норм чинного законодавства.

23. КГлькГсть ВПО, що отримали матерГальну допомогу

24. КГлькГсть кв.м наданого житла.

25. Сприяння проведенню ремонтних робю у трьох закладах оздоровлення та вщпочинку.

26. На 01.09.2015р. оздоровлено 5795 дюей Гз сГмей ВПО, до юнця року планувалося оздоровити 
ще 200 дюей, у 2016 рощ - понад 7000 дюей.

27. КГлькГсть круглих стсУв та конференщй.
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З в к  щодо виконання заходiв Репонально!' програми штеграцп, сощально!' адаптацп та захи- 
сту внутрiшньо перемiщених oci6 на 2015 -  2016 роки мютить 9 р озд^в , кожен з яких мютить 
iнформацiю за окремими напрямками сощальноТ' пiдтримки ВПО. При цьому жоден i3 роздiлiв не 
мютить шформацп про оцiнку якостi досягнутих iндикаторiв та !х ефективнiсть.

На пщставГ оприлюдненого звГту не можливо зробити висновок про те, як збшьшилися чи 
зменшилися нтегративш та адаптивн можливостГ ВПО. Чи були проведенГ всГ запланованГ за
ходи, чи дозволило це досягти запланованих ГндикаторГв i чи призвело це до запланованих змГн. 
ПорГвняльний аналГз показав, що, дГйсно, майже всГ запланованГ програмнГ заходи були проведенГ. 
Проте дослщження Тх ефективностГ та довготривалих наслщюв не проводилось.

Пюля закГнчення термГну дГТ регГональноТ програми розпочалася робота над проектом Програми 
на 2017 рк. Робоча група, до складу якоТ входять усГ зацГкавленГ сторони, пГдготувала проект Про
грами. НаразГ вГн знаходиться на стадп погодження. Однак, варто зазначити, що пГсля пГдписання ця 
програма також дГятиме поза межами державноТ Програми, оскГльки в нГй передбаченГ тГ заходи, як 
не передбачае Державна комплексна програма.

Новий проект мютить ряд позитивних змГн. Так, загальний бюджет програми буде значно 
збшьшено, також буде розширено програмнГ заходи.

Розподт обсяпв фiнансування за проектом програми на 2017 piK

Джерела
фiнансування

Обсяги фюансування, 
всього тис. грн 

за програмою 2015-2016р

Обсяги фтансування, 
всього тис. грн 

за програмою 2017 р.

Обласний бюджет 4 941,9 10 000,0
Мюцевий бюджет 11 498,4 88 364,8
1нш1 джерела 68 609,1 151 3086,9
Всього 85 049,4 161 1451,7

Таким чином, можна видтити двГ основнГ тендеци. Перша, безумовно, позитивна i полягае в 
тому, що загальний обсяг фГнансування за програмою значно зрю. При цьому доля участГ обласного 
та мюцевих бюджетГв збГльшилася в кГлька разГв. Одночасно надходження з нших джерел заплано
вано збтьш ити у 22 рази.

При розробцГ таблицГ "Заходи РегГональноТ програми ктеграци, соцГальноТ адаптацй' та захисту 
внутрГшньо перемщених осГб на 2017 рк» було враховано зауваження до ГндикаторГв попередньоТ 
програми та заплановано проведення мошторингових дослГджень, як  дозволять покращити плану- 
вання заходГв. ВтГм, якщо не змГнити пщхщ до оцГнки ефективностГ програми на етапах и' реалГзацй' 
та пщсумкового звГту, оцГнити и' реальну ефективнють буде вкрай складно.

Монiторинг штеграцшних програм для ВПО 
в Житомирськiй област1

Програма соцГальноТ пГдтримки внутрГшньо перемщених осГб з тимчасово окупованоТ 
територи, райошв проведення антитерористичноТ операцй' на територи ЖитомирськоТ областГ та 
вГйськовослужбовцГв, працГвникГв Збройних Сил УкраТни на 2017 рк.

Програму розроблено з метою:

• надання ВПО з тимчасово окупованоТ територи та райошв проведення АТО грошовоТ допомоги
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як таким, що потрапили у важк життевi обставини (148,7 тис. грн);
• забезпечення ВПО з тимчасово окуповано! територп та райошв проведення АТО умовами тим

часового проживання в установах, пщприемствах, оргашзащях област та харчуванням за
необхщност (4299,6 тис. грн);

При цьому частка обласного бюджету становить 11 944,3 тис. грн.

Очкуеться, що програма сприятиме наданню ВПО грошово! допомоги як таким, що потрапили у 
важк життевi обставини.

Варто вщзначити активну дiяльнiсть районних рад Житомирсько! областi. Так, ради 
Поп1льнянського, Коростиш1вського, Хорош1вського, Олен1вського, Новоград-Волинського
районiв затвердили Програми сощально! пiдтримки внутрiшньо перемiщених осiб з тимчасо
во окуповано! територп, райошв проведення антитерористично! операцй на територю району, та 
воськовослужбовщв, пращвниюв ЗСУ НацiональноТ гвардГГ УкраТни, СБУ iнших силових структур 
району, що брали участь а АТО, члешв амей учасникiв АТО та члешв сiмей загиблих учасникiв АТО 
на 2017 рк. Цi програми, серед iншого, передбачають надання ВПО грошово! допомоги як таким, 
що потрапили у важк життевi обставини. Забезпечення ВПО умовами тимчасового проживання в 
установах, на пщприемствах, в оргашзащях району, харчуванням за необхщност та здоснення без- 
печного i регулярного перевезення учн1в, дiтей до мюця навчання у сшьсько мюцевостй

На фiнансування програм у 2017 рощ передбачеш кошти iз районних бюджеяв на суму 50 тис. 
гривень.

Ршенням Новоград-Волинсько! мiськоТ ради вщ 23.12.2016 року № 214 затверджена «Програма 
сощально! пiдтримки внутрiшньо перемГщених осiб та ос1б, як1 брали участь в антитерористично 
операцГГ, i членiв Тх сiмей на 2017 рк». Програма передбачае безоплатне забезпечення оздоровлен- 
ням та вГдпочинком дшей, як1 прибувають Гз зони АТО, та дшей, як1 е ВПО.

Ршенням Радомишльсько! районно! ради вщ 10.03.2017 р. № 154 затверджено Програму 
сощально! пГдтримки внутрГшньо перемГщених осГб з тимчасово окуповано! територп, райошв про
ведення антитерористично! операцй' на територю Радомишльського району. Програма передбачае: 
надання ВПО грошово! допомоги як таким, що потрапили у важк життевГ обставини; сприян
ня у вщновленш паспортних докуменяв; надання безоплатно! правово! допомоги; сприяння у 
продовженш навчання та здобуття освши; надання необхГдно! медично! допомоги; сприяння у пи- 
таннях розмГщення та створення належних умов для Тх тимчасового проживання; вщновлення вах 
сощальних виплат; надання допомоги у працевлаштуванш.

БердичГвська та Любарська районнГ ради затвердили Програми сощально! пГдтримки внутрГшньо 
перемГщених осГб з тимчасово окуповано! територп, райошв проведення антитерористично! операцй' 
на територю БердичГвського району, учасниюв антитерористично! операцй' та членГв сГмей загиблих 
учасникГв антитерористично! операцй' у 2017 роцй Програма передбачае надання ВПО з тимчасово 
окуповано! територп та райошв проведення АТО грошово! допомоги як таким, що потрапили у важк 
життевГ обставини;

РГшенням Андрушлвсько! районно! ради 10.03.2017р. №21 затверджена Програма
пГдтримки внутрГшньо перемГщених осГб з тимчасово окуповано! територп, райошв проведення 
антитерористично! операцй' на територю Андрушлвського району на 2017-2018 роки. Програма 
спрямована на розв'язання основних проблем ВПО, як1 переселилися на територю Андрушлвського 
району у 2017-2018 роках; на працевлаштування громадян, як1 прибувають Гз зони АТО; на надання 
допомоги на лкування та медичну реабшГтацю; на передачу в тимчасове користування комуналь- 
ного житла окремим категорГям ВПО.

Аналопчш розпорядження затверджеш бмшьчинською та Коростенською районними радами.

У БердичГвсткому район РГшенням БердичГвсько! мюько! ради вщ 28.02.2017р. №275 затвер-
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джена Програма соцГальноТ пГдтримки внутрГшньо перемщених осГб з тимчасово окупованоТ 
територи, райошв проведення антитерористичноТ операцй' на територю м. Бердичева, учасникв 
антитерористичноТ операцй' та членк сГмей загиблих учасникв антитерористичноТ операцй' на 
2017 рк. Ршенням БердичГвськоТ мГськоТ ради вщ 23.12.2016р. №252 затверджена Мюька програ
ма соцГального захисту окремих категорк громадян на 2017-2021 роки, яка передбачае надання 
адресной допомоги ВПО. Аналопчне рГшення затверджене БрусилГвською районною радою.

Коростенська мюька рада затвердила мюьку комплексну програму «Турбота», якою передбаче- 
но надання матерГальноТ допомоги ГО «Об'еднання вимушених переселенца Донбасу «Добротвор».

Монiторинг iнтеграцiйних програм для ВПО 
у Закарnатськiй област1

В ЗакарпатськГй областГ вГдсутнГ регюнальш програми, затвердженГ на виконання Комплексно' 
державной програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацй' та ректеграц" громадян УкраТни, як пе
реселилися з тимчасово окупованоТ територй' УкраТни та райошв проведення антитерористичноТ 
операцй' в кшл регюни.

Програми економГчного i соцГального розвитку ЗакарпатськоТ областГ на 2016 рк не мютять 
якихось згадувань про ВПО. Програма «Турбота» щодо посилення соцГального захисту громадян на
2016-2018 роки передбачае надання матерГальноТ допомоги ВПО у 2017 роцй

Звки в частит ВПО вщсутш, е загальш дан в бюджетГ щодо фГнансування всГх програм, однак 
вони не дають змоги проаналГзувати видатки бюджету в цк  сферй

Монiторинг iнтеграцiйних програм для ВПО 
у Запорiзькiй област1

В ЗапорГзькк областГ вГдсутнГ регГональнГ програми, затвердженГ на виконання Комплексно' 
державно' програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацй' та ректеграцй' громадян УкраТни, як 
переселилися з тимчасово окупованоТ територй' УкраТни та райошв проведення антитерористичноТ 
операцй' в кши регюни. В областГ дГе мораторк на затвердження нових регюнальних програм. Пи- 
тання захисту ВПО вщображеш в кш их документах. Зокрема, в Ршенш ЗапорГзькоТ мГськоТ ради 
«Про затвердження МГськоТ комплексно' програми соцГального захисту населення мюта ЗапорГжжя 
вщ 25.12.2015 № 9. Метою програми е пщвищення рГвня соцГального захисту малозабезпечених та 
непрацездатних громадян: дГтей, ГнвалГдГв, пенсГонерГв, ветеранк; Гнших категорГй громадян, ство- 
рення умов для надання якюних соцГальних послуг.

Програма мютить завдання 9 "Пщтримка внутрГшньо перемГщених осГб, як  пере'хали на 
територГю м. ЗапорГжжя». На реалГзацю даного завдання розроблено комплекс заходГв:

• надання одноразово' грошово' допомоги внутрГшньо перемГщеним особам, як  пере'хали на 
територГю ЗапорГжжя. РозмГр грошово' допомоги - вщ 200 до 1000 гривень на сГм'ю;

• створення умов для тимчасового проживання та безоплатного харчування ВПО, як  пере'хали 
на територГю ЗапорГжжя, через надання грошово' допомоги у безгоквковк формГ закладам, 
перелк яких затверджений ршенням виконавчого комГтету мГськоТ ради. Обсяг фГнансування 
тимчасового проживання на 2017 рк: 3038,091 тис. грн. Термк виконання: 2016-2018 роки. 
Координащю та контроль за ходом виконання програми здкснюе головний розпорядник бюд-

жетних кошкв - управлкня соцГального захисту населення ЗапорГзькоТ мГськоТ ради.

Ц  матерiали е тте ле ктуа льн о ю  власнiстю  канадськоГ' неурядовоГ' оргаызаци Stabilization Support Services та м ож уть використовуватись
частково або повнютю лише з зазначенням автора -  програми «Радник з питань ВПО М У сте р с тв а  со^альноГ' полюики»



РГшенням ЗапорГзько! обласно! ради вГд 28.01.2016 № 10 «Про обласний бюджет на 2016 рк» (з1 
змками та доповненнями) видшено кошти у сумГ 5294,395 тис. грн для забезпечення ВПО безоплат- 
ним тимчасовим проживанням (за умови оплати вищезазначеними особами вартостГ комунальних 
послуг) вщповщно до законодавства та безоплатним харчуванням на перюд до отримання такими 
особами статусу безробкних або Тх працевлаштування, але не бшьше одного мюяця.

Ухвалено також РГшення «Про затвердження мюько! програми «Допомога переселенцям» вГд
08.12.2016 № 2/14. Завданням програми е надання грошово! допомоги, яка виплачуеться шляхом ТТ 
безгоквкового перерахування управлкням соцГального захисту населення Мелкопольсько! мГськоТ 
ради ЗапорГзько! областГ на рахунки санаторно-курортних i оздоровчих закладГв, закладГв та уста- 
нов соцГального захисту, охорони здоров'я, освки, а також гуртожиткв i готелГв вГдповГдно до укла- 
дених угод. Загальний обсяг фкансування на 2017 рк становить 800 тис. гривень.

Програма дГе протягом I тв р кчя  2017 року, до моменту заккчення ремонту та прийняття в 
експлуатащю соцГального житла для проживання ВПО.

Джерело фкансування Програми - кошти мюького бюджету.

Ухвалено РГшення «Про затвердження Комплексно! обласно! програми з оздоровлення та 
вщпочинку дкей, сГмейноТ, гендерно! полкики та протидГТ торпвлГ людьми на 2017-2021 роки» 
вщ 26.01.2017 № 957. Мета програми мютить завдання забезпечити послугами оздоровлен
ня та вщпочинку дкей, як потребують особливо! сощально! уваги та пГдтримки, у тому числ1 
зареестрованих як ВПО. Обсяг фкансування на 2017 рк: 24398,025 тис. грн. Термк виконання:
2017-2021 роки. Координащя та контроль за ходом виконання програми покладено на структуры 
пщроздши облдержадмкютрацм.

Ухвалено РГшення про обласну Програму сощально! пГдтримки ветеранк вкни, пращ, дкей 
вкни, квалщГв, кш их соцГальних груп населення, що перебувають у складних життевих обставинах 
«НазустрГч людям» на 2015 -  2019 роки вщ 25.12.2014 № 28. Програма передбачае забезпечення 
ВПО безоплатним тимчасовим проживанням (за умови оплати ними вартостГ компослуг) вщповщно 
до законодавства та безоплатним харчуванням на перюд до отримання такими особами статусу 
безробкних або Тх працевлаштування, але не бкьше 1 мюяця. Обсяг фкансування на 2016 рк -  
5294,395тис. грн. На 2017 -  не передбачено.

Ухвалено РГшення «Про затвердження Програми соцГального захисту дитячого та дорослого 
населення м. Бердянськ в галузГ безоплатного стоматолопчного обслуговування на 2017р.». Мета 
програми - реалГзащя положень законодавства щодо забезпечення доступних квалГфкованих 
невщкладних стоматологкних послуг для населення мюта; створення умов збереження та покра- 
щення здоров'я пшьгових категорк населення мюта.

Максимальна сума, що видшяеться на протезування 1 людини, - 1460 грн. Суми, що перевищу- 
ють лГмк, сплачуються пащентом самосткно. Максимальна сума, що видшяеться на протезування 
1 особи, яка мае статус учасника чи квалща АТО, становить 8000 грн. Суми, що перевищують вста- 
новлений лГмк, сплачуються пащентом самосткно.

Термк виконання: 2017 рк. Обсяг фкансування - 820 000 грн.

Програма зайнятоск населення ЗапорГзько! обласк на перюд до 2017 р. (Додаток № 15 вщ 
27.08.2015). Метою Програми е забезпечення регулювання ринку пращ за допомогою правового, 
оргашзацкного та економГчного мехашзмк для створення умов забезпечення зайнятоск населен
ня обласк, його соцГального захисту вщ безробктя та пщвищення р1вня життя населення за рахунок 
доходГв вщ трудово! дГяльноск, що передбачае:

- забезпечити сприяння зайнятоск ВПО та демобшГзованих учасникв антитерористично! 
операцй, у тому числГ шляхом надання одноразово! виплати допомоги з безробктя на оргакзащю 
пщприемницько! дГяльноск, а також шляхом виконання робк (надання послуг) за цившьно-
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правовими договорами, трудовими угодами або на умовах сумюництва;

- забезпечити адресне нформування ВПО щодо працевлаштування в окремих бюджетних 
установах у разГ вщсутност трудовоТ книжки, Гнших необхГдних документГв;

- залучати до навчання на курсах цшьового призначення "Основи пщприемницько' дГяльностГ» 
безробГтних Гз числа соцГально незахищених категорГй населення, у тому числГ ВПО для започатку- 
вання ними пГдприемницько' дГяльностГ;

- забезпечити професмну пГдготовку, перепГдготовку та пщвищення квалГфГкацГ' 
зареестрованих безробГтних, серед Гншого ВПО та демобГлГзованих вГйськовослужбовщв-учасниюв 
антитерористичноТ операцГ' вГдповГдно до потреб ринку працГ;

- сприяти оргашзацй психолопчного супроводу в перГод профнавчання безробГтних Гз числа 
ВПО та учасниюв антитерористичноТ операцГ' силами штатних психологГв та соцГальних педагогГв 
навчальних закладГв (на добровГльних i волонтерських засадах);

- забезпечити проведення ГнформацГйно-роз'яснювальноТ роботи щодо впровадження в дю  
пГдтвердження неформального професГйного навчання осГб за робГтничими професГями, у тому 
числГ для ВПО та демобГлГзованих учасниюв АТО, Гз залученням оргашзащй роботодавцГв;

- забезпечити пошук роботи громадянам УкраТни, у тому числГ ВПО та демобшГзованим учас- 
никам АТО в усГх регГонах УкраТни засобами едино' Гнформащйно-аналГтично'' системи державно'' 
служби зайнятостГ.

ФГнансування витрат, пов'язаних Гз наданням соцпослуг i матерГального забезпечення незай- 
нятому населенню, зареестрованому в службГ зайнятостГ, здГйснюеться за рахунок коштв Фонду 
загальнообов’язкового державного соцГального страхування на випадок безробГття вГдповГдно до
законодавства про зайнятють населення та про страхування на випадок безробГття.

Мошторинг iнтеграцiйних програм для ВПО 
у 1вано-Франмвськш облает

В 1вано-ФранкГвськГй областГ вГдсутнГ регГональнГ програми, затвердженГ на виконання 
Комплексно' державно'' програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацГ' та реГнтеграцГ' грома
дян УкраТни, як переселилися з тимчасово окупованоТ територГ' УкраТни та районГв проведення 
антитерористичноТ операцГ' в Ышл регГони.

Разом з тим в областГ дГе Обласна комплексна програма соцГального захисту населення 1вано- 
Франювсько'' областГ на 2017-2021 роки.

Програму розроблено з метою пщвищення рГвня соцГального захисту окремих категорГй на
селення областГ, в тому числГ ВПО, покращення Тх добробуту, медичного обслуговування, надан
ня можливостГ особам з нвалщнютю отримати рГвний з Гншими громадянами доступ до охорони 
здоров'я, освГти, зайнятостГ, професмно' орГентацГ' i професГйноТ пГдготовки, фГзкультури i спорту 
та створення безбар'ерного середовища в усГх сферах Тх життедГяльностГ а також забезпечення 
проведення нформащйно- роз'яснювально' роботи серед населення щодо Тх конституцмних прав 
i гаранта, пГдвищення професГйного рГвня спецГалГстГв системи соцГального захисту населення 
та створення умов для залучення Ыститулв громадянського суспшьства до реалГзацГ' державно'' 
полГтики у сферГ соцГального захисту населення.

Програма передбачае:

- забезпечення ВПО запрошеннями для безкоштовного вщвщування обласних, районних i 
мюьких культурно-мистецьких заходГв та мюцевих музе'в у межах визначених квот;
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- залучення ВПО до участГ в конкурсах, вкторинах, концертах, бГблютечних вечорах 
матичних заходах, що проводяться в закладах культури;

- оргашзащя курс1в пщвищення рГвня володГння державною мовою для рГзних вкових груп ВПО.

- створення реестру об'ектГв нерухомостГ (незавершеного будГвництва, покинутих житлових 
будинюв, лГквГдованих вГйськових мютечок, котеджних мютечок тощо) та надання Тх в оренду або 
власнють ВПО на пшьгових умовах.

- сприяння працевлаштуванню ВПО шляхом виплати роботодавцю компенсацй' витрат 
на оплату прац1 та единого внеску на загальнообов'язкове державне соцГальне страхування;

- видшення земельних дшянок для будГвництва житла для ВПО з урахуванням Тх потреб i 
можливостей працевлаштування та розвитку шфраструктури;

- надання комплексно! допомоги ВПО та особам, постраждалим вщ торг1вл1 людьми i насиль- 
ства;

- висвюлення у ЗМ1 проблем сГмей ВПО та шляхГв Тх виршення.

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Кшвськш облает

АналГзуючи ГнтеграцГйн1 програми для ВПО у КиТвськГй областГ, варто зазначити, що на обласно- 
му рГвн регГонально! програми штеграцй' та адаптацй' ВПО не затверджено. На даний момент ведуть- 
ся роботи щодо розробки вщповщно! програми.

Пщ час монюорингу було з'ясовано, що Департамент соцГального захисту населення КиТвсько! 
ОДА не мае нформацй' про мюцевГ програми, як1 дГяли в областГ протягом 2016 року. З метою 
консолщацй' Гнформацй' до територГальних громад було направлено запити щодо наявностГ мюцевих 
програм у регюнах КиТвсько! областГ. Пщ час опитування було виявлено, що лише в одному регюнй 
а саме в Сквирському район! КиТвсько! областГ юнуе власна програма адаптацй' ВПО. В нших 
регюнах, а саме: Вишгородському, Бориспшьськомуй м. Бровари, Переяслав-Хмельницькому та 
Бшоцершвському районах для надання одноразово! допомоги ВПО д!е розширена програма «Турбо- 
та», в яку у 2016 роц! були внесен ВПО.

У Сквирському район!, вщповщно до розроблено! програми, бюджет яко! становив 500 тис. грн, 
було проведено 35 заходГв Гз надання пГдтримки та послуг внутрГшньо перемГщеним особам.

У Бшоцершвському район! 15 внутрГшньо перемГщених осГб отримали житло (загальна площа 
наданого житла 230 кв.м.).

У Бородянському район!, не зважаючи на розроблений план заходГв, не було видшено 
фкансування, тож заходи протягом 2016 року не проводились.

В м. Березань, вщповщно до розпорядження мюько! ради вщ 13.02.2017. №16 «Про оргашзацю 
соцГального забезпечення ос!б, як! перемщуються з м. Авдй'вка Донецько! областГ, та надання 
гумаштарно! допомоги мешканцям зазначеного мюта, як! постраждали внаслщок збройно! агресй' 
Росшсько! Федерацй'», затверджено план заходГв, пов'язаних Гз соцГальним забезпеченням осГб, що 
перемГщуються з м. Авдй'вка Донецько! областГ, та передбачено фкансування у розм!р! 15500 грн.

До Василькюько! мГсько! ради за програмою «Турбота» звернулось 28 ВПО, з них 19 осГб отрима- 
ло одноразову допомогу на загальну суму 42 147 грн.

У Киево-Святошинському район! у 2016 роц! за програмою «Турбота» звернулось 54 ВПО, отри
мали допомогу на загальну суму 96 400 грн.

В мГст! Обухов! проводились заходи Гз оздоровлення та забезпечення продуктами харчуван-
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ня дГтей ВПО. РГшенням виконкому 15 особам надано матерГальну допомогу в зв'язку з! скрутним 
матерГальним становищем та матерГальну допомогу на лкування. Дв! с!мгГ Гз числа внутрГшньо 
перемГщених осГб отримали службове житло по вул. Каштанова, 28/80 (загальна площа 33,9 кв.м.), 
та Каштанова, 28/81 (загальна площа 33,9 кв.м.).

У Тетй'вському район! одн!й амТ також було наданно житло у користування, площа не 
зазначаеться.

Деяк регюни зазначали, що мюцева програма не розроблялась, оскшьки на обласному р!вн! 
дана програма розроблена та затверджена не була.

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Юровоградськш облает

Розпорядженням голови Юровоградсько! обласно! державно! адмУстращ ! 12.03.2016 року 
№ 106-р затверджен! заходи щодо реалГзацГТ комплексно! державно! програми щодо пГдтримки, 
сощально! адаптацй' та реютеграцм громадян УкраТни, як! пересилилися з тимчасово окупованоТ 
територГТ УкраТни та райошв проведення антитерористично! операцй' в шшл регюни УкраТни, на перюд 
до 2017 року в областГ.

План заходГв мютить значну частину передбачених програмою заходГв, втГм розпоряджен- 
ня не мютить ан! посилання на джерела фнансування, ан! власно! системи ощнки. Структурн! 
пщроздши ОДА та департаменти, вщповщно пунктГв 4 та 5 зазначеного розпорядження, звшують до 
Мюсоцполшики про х!д виконання плану.

Програма економГчного i соцГального розвитку КГровоградсько! областГ на 2016 р!к мГстила окре- 
мий стратепчний напрямок: "Створення умов для розв'язання нагальних проблем переселенщв». У 
текст! програми термю "внутрГшньо перемГщена особа» вживаеться на рГвн! з! словом переселенець. 
Весь роздш мютить лише 3 пункти: вжиття заходГв щодо реалГзацп проекту «Побудуемо майбутне 
разом»; забезпечення ведення облку внутрГшньо перемГщених осГб, видача довГдок та внесення до 
бдино! шформащйноТ бази даних про таких осГб та надання щомюячно! адресно! допомоги; надання 
сощально! та/або психолопчно! пГдтримки внутрГшньо перемГщеним особам, органГзацй' надання Тм 
допомоги з урахуванням визначених потреб.

Критерй' ощнки ефективност! вГдсутнГ. ВтГм, серед основних завдань мюта Юровоград (нин! Кро- 
пивницький) на 2016 р!к значиться:

1) забезпечення ведення облку внутрГшньо перемГщених ос!б, видача довщок та внесення до 
бдино! нформащйно! бази даних про таких осГб та надання щомГсячно! адресно! допомоги;

2) задоволення потреб найбшьш вразливих сощальних груп шляхом створення спещальних па- 
тронатних служб у мюцях найбГльшо! концентрацй' переселенцГв;

3) створення умов для навчання дшей, зокрема оргашзащя пГдвезення дГтей до шкш, гарантй' 
можливост! проходження зовнГшнього незалежного ощнювання для випускникГв, забезпечення 
пщручниками, видГлення державних дотацГй на шкшьне харчування тощо;

4) спрощення для переселенцГв процедур реестрацп в органах державно! влади, сприяння у 
працевлаштуванш;

5) забезпечення доступу переселенцГв до сощальних послуг, закладГв освши та охорони здоров'я 
незалежно вщ мюця Тх розташування;

6) вжиття заходГв, спрямованих на забезпечення житлом осГб, як! тимчасово перемщеш в об
ласть, шляхом проведення реконструкщй i каштальних ремонтГв вГльних примГщень, будГвництва 
житлових будиншв, придбання i оренди житла за рахунок рГзних джерел фшансування.

В завданнях мГста Олександрй':
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1) забезпечення ведення облку внутрГшньо перемГщених осГб, видача довщок та внесення до 
едино' ГнформацГйноТ бази даних про таких ooi6 та надання щомГсячноТ адресно' допомоги;

2) задоволення потреб найбшьш вразливих соцГальних груп (квалщГв, людей похилого вку, 
дГтей, позбавлених батькГвськоТ опки) шляхом створення спецГальних патронатних служб у мюцях 
найбшьшо' концентрацГ' переселенцГв, створення умов для навчання дГтей;

3) спрощення для переселенцГв процедур реестрац" в органах державно'' влади, сприяння у 
працевлаштуванн та забезпечення доступу переселенцГв до соцГальних послуг, закладГв освки та 
охорони здоров'я незалежно вщ мГсця Тх розташування;

4) вжиття заходГв, спрямованих на забезпечення житлом осГб, як  тимчасово перемщен в мГсто.

АналогГчнГ завдання ставляться перед мютами СвГтловодськ, БлаговГщенськ та районами 
областГ. В усГх роздГлах ВПО згадуються лише в завданнях, згадки про них в планах заходГв, критерГях 
ефективностГ тощо вГдсутнГ.

Програма економГчного i соцГального розвитку КГровоградсько' областГ на 2017 рГк мГстить 
окремий роздГл “Пщтримка армГ' та захист вГйськовослужбовцГв, населення, яке постраждало вщ 
окупац" та проведення антитерористичноТ операцГ'». Згщно нього, до завдань програми належить: 
забезпечення функцюнування Регюнального штабу з питань соцГального забезпечення громадян 
УкраТни з тимчасово окупованих територк та райошв проведення антитерористичноТ операцГ'; 
координащя роботи громадських, благодкних, волонтерських, релккних оргашзацк для надання 
грошово', матерГальноТ, психолопчно' та кш о' допомоги учасникам АТО, сГм'ям загиблих (постраж- 
далих) пщ час проведення АТО, внутрГшньо перемщеним особам.

Цей же роздГл мютить пГдроздГл, який визначае кГлькГснГ та якюш критерГ' ефективностГ виконан
ня Програми, до яких належать: задоволення сощально важливих послуг внутрГшньо перемГщених 
осГб з тимчасово окупованоТ територГ' та територк, де проводиться АТО.

Не зважаючи на те що в назвГ завдання згадуються ВПО, у наведеному перелку вони вГдсутнГ.

У завданнях мют ОлександрГвка, Свклодарськ, БлаговГщенськ, Бобринецького району, 
ВГльшанського району, Гайворонського району, Головашвського району, Добровеличквського рай
ону, Долинського району, Знам'янського району, КГровоградського району, КомпанГ'вського району, 
Маловисквського району, НовгородкГвського району, Новоархангельського району згадки про ВПО 
взагалГ вГдсутнГ.

Таким чином, аналГзуюч затверджену програму, можна зробити висновки:

1. У  текстах обох програм внутрГшньо перемщеш особи згадуються як вимушено та тимчасово 
перемщеш i переселенщ.

2. Якщо у 2016 рощ забезпечення житлом значилось як одне з програмних завдань, то у 2017 
едине конкретне завдання - координащя допомоги. У с  ншл пункти не конкретизоваш.

3. Програма не мае критерГ'в ефективностГ щодо надання допомоги ВПО. Внесена до критерГ'в 
фраза "задоволення сощально важливих послуг тимчасово перемГщених осГб з тимчасово окупованоТ 
територГ' та територк, де проводиться АТО» - радше, задання, шж критерк ефективностГ.

З 2015 року у рамках Програми еС «Пщтримка громад, як  опинилися в зон конфлкту в УкраТш» 
на територГ' областГ впроваджувався проект «Побудуемо майбутне разом!», який передбачае ство
рення належних умов для проживання, отримання освкнк послуг та адаптацГ' в суспшьствГ ВПО.

У березн 2017 р. проект було завершено. В рамках проекту у смт. Новгородка НовгородкГвського 
району проведено каттальний ремонт гуртожитку ПТУ №36, в якому мають змогу оселитися 150 мо- 
лодих сГмей ВПО з дшьми. Також проведено каттальний ремонт ДНЗ «Свклячок» на 70 мюць. Загаль- 
на вартють Проекту становить 712 тис. евро, що дорГвнюе 206 422,29 тис.грн, з них: кошти еС - 640,8 
тис. евро, 71 тис. евро - з обласного бюджету, районного та селищного бюджетГв НовгородкГвського
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району. На реалГзацю Проекту Гз мюцевого бюджетГв областГ i НовгородкГвського району у 2016 
р. видшено додатково понад 8,7 млн грн. На 2017 р!к -  Гз обласного бюджету додатково видшено 
2,3 млн грн.

Християнською церквою «Победа» надано допомогу ВПО на суму 20 247 грн. Громадою 
КГровоградського обласного вщдшення УкраТнсько! фшй' МГжнародно! християнсько! благодшноТ 
оргашзацй' «АрмГя СпасГння» надано допомогу 400 особам (продукти харчування) на загальну 
суму 40 000 грн. Також 150 подарунюв отримали дюи на новорГчн свята. Церквою евангельських 
християн-баптистГв у Юровоградськш областГ розглянуто та задоволено 100 звернень на загальну 
суму 50 270 грн. (одяг, подарунки).

Обсяг залучених донорських коштв Юровоградською обласною оргашзащею 
Товариства Червоного Хреста УкраТни.

РГк 2015 2016 2017

Обсяг коштв, у тис. грн 261,931 221,793 83,900

Середнм розмГр 
допомоги на 1 родину, у грн 654,83 492,87 139,41

З початку 2017 року Юровоградською обласною оргашзацГею Товариства Червоного Хреста 
УкраТни розглянуто 247 звернень та надано вщповщну гумаштарну допомогу (одяг, посуд, реч! по- 
бутового вжитку тощо) на загальну суму 60191 грн.

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Луганськш облает

П!д час монГторингу Лугансько! областГ цкавим виявився той факт, що не зважаючи на 
безпрецедентн зусилля громадськост та мГжнародних донорГв, колосальн ресурси, затрачен! у 2015 
роц! на розробку регюнально! цГльово! програми «АдаптацГя ВПО у мГстах та районах ЛуганськоТ 
областГ на 2016 р к» та мГсцевих планГв дм з i! реалГзацГТ, вона так i не була прийнята.

У розробц! програми та планГв дм брали участь робоча група вщ облдержадмУстрацй', 11 робочих 
груп вщ райдержадмГнГстрацГй (БГловодська, БГлокуракинська, КремГнська, Маршвська, МГловська, 
Новоайдарська, Новопсковська, Попаснянська, СваЛвська, Станично-Луганська, Староб1льська,
ТроТцька) та три робочих групи вщ мГськвиконкомГв (мют Северодонецьк, Лисичанськ, РубГжне), 
програма розроблялась за фшансово! пГдтримки УправлГння Верховного комюара ООН у справах 
бГженщв, НацГональною КоординацГйною радою Програми ООН щодо населених пункчв (UN-Habitat) 
в УкраТн!, КомГтетом Верховно! Ради УкраТни з питань охорони здоров'я i Мшсоцполюики УкраТни, 
однак так i не була реалГзована.

Розпорядження голови ЛуганськоТ обласно! державно! адмУстрацм - керГвника обласно! 
вГйськово-цивГльно! адм!нГстрац!Т «Про затвердження Регюнально! цшьово! програми щодо пГдтримки 
та адаптацй' внутрГшньо перемГщених осГб у Луганськш областГ на 2017-2018 роки» вщ 03.02.2017 
року стало першою затвердженою регюнальною програмою з штеграцй' ВПО у ц!й областГ.

Мета програми: розв'язання основних проблем внутрГшньо перемГщених осГб, як! перебувають 
на територй' ЛуганськоТ областГ, пщконтрольнш укра'йнськш владГ, та зниження рГвня соцГальноТ 
напруженост! серед них i в суспГльствГ; сприяння сощальнм адаптацй' таких осГб за новим мюцем
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проживання; допомога в забезпеченнГ створення належних умов для життедГяльностГ, прав та 
реалГзацГ' потенцГалу; забезпечення соцГальноТ, медичноТ, психологГчноТ та матерГальноТ пГдтримки.

Виконання заходГв програми дасть змогу:

- надати одноразову матерГальну допомогу внутрГшньо перемщеним особам за рахунок облас- 
ного бюджету в сумГ 616,50 тис. грн;

- створити реестр об'ектГв нерухомостГ, розроблення проектГв, видтення земельних дГлянок для 
будГвництва житла, впровадження технолопй швидкого будГвництва житла за рахунок залишюв 
коштГв мюцевих бюджетГв населених пунктГв ЛуганськоТ областГ, на територГ' яких органи державно' 
влади тимчасово не здмснюють сво' повноваження у сумГ 150000 тис. грн;

- надати безкоштовне харчування 3000 учшв 5-11 класГв з числа ВПО на суму 20331 тис. грн;

- здкснити компенсацю для роботодавцГв, якГ створюють робочГ мГсця для внутрГшньо 
перемГщених осГб, на суму 2804 тис. грн;

- пщвищити обГзнанГсть внутрГшньо перемГщених осГб щодо сво'х прав;

- забезпечити реалГзацю права 293416 внутрГшньо перемГщених осГб на квалГфГковану медичну 
допомогу i доступ до лГкГв, в тому числГ для 8025 твалщГв, 23855 дГтей;

- знизити рГвень соцГальноТ напруги в суспшьствГ та забезпечити неконфлГктну ГнтеграцГю пере- 
селених громадян за новим мюцем проживання.

РозподГл джерел фГнансування: обласний бюджет -  150615, 5 тис. грн; мюьк та районы бюдже- 
ти -  56831 тис. грн; ншл джерела -  649174,4 тис. грн; всього: 856594,9 тис. грн.

Показники витрат Сума, у тис. грн

Обсяг витрат з мюцевого бюджету на компенсацю 
в регГонГ внутрГшньо перемщеним особам завдано' 
Тм майновоТ (матерГально!) та морально'' шкоди

57447,5

Обсяг нвестицк у житло в регюш для ВПО 150000

Обсяг залучених донорських коштГв (допомоги) 
для розв'язання проблем ВПО 649174,4

В межах програми плануеться побудувати 16223 кв. м. житла при потребГ (соцГальна норма жит
ла 13,65 кв. м.) 3961285 кв. м. житла для ВПО в Луганськк областГ.

Варто також вщзначити:

РГшення БтоводськоТ районноТ ради «Про затвердження мюцево'' цтьово'' програми «АдаптацГя 
внутрГшньо перемГщених осГб у Бтоводському районГ ЛуганськоТ областГ на 2016 рк», вщ 25.02.2016 
№ 6/4.

Мета програми: вирГшення основних проблем внутрГшньо перемГщених осГб; зменшення 
соцГальноТ напруги; забезпечення сощальною, медичною пщтримкою внутрГшньо перемГщених осГб; 
забезпечення належних умов життедГяльностГ; сприяння у працевлаштуванн тощо.

Програма спрямована на вирГшення основних проблем ВПО шляхом розширення кола соцГальних 
гарантм для ще'' категорГ' осГб. Для досягнення мети реалГзац" Програми передбачено затвердити 
складовГ програми - Паспорта мюцево' ц тьово ' програми за напрямками:

1. За напрямком «Сощальний захист»:

1.1. Надання соцГальних послуг мультидисциплГнарною командою 649 особам глибокого похи-
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лого в!ку з числа ВПО Бтоводського району (загальний обсяг фкансування - 1125,786 тис. грн).

1.2. Оргашзащя роботи послуги «СоцГальне такс!» для 29 осГб з вадами опорно-рухового апарату 
з числа ВПО Бтоводського району (загальний обсяг фкансування -  1078,412 тис. грн).

2. За напрямком «Охорона здоров'я»:

2.1. Надання вторинно! медично! допомоги щодо забезпечення ГнсулГном 25 (100%) 
ГнсулГнозалежних хворих на цукровий дГабет з числа ВПО вщповщно до сощальних нормативГв та 
державних гаранта (загальний обсяг фкансування -  446,276 тис. грн).

2.2. Надання первинно! медично! допомоги щодо вакцинацй' згГдно календаря щеплень 
152 дГтям (100%) вГком до 1 року, 171 дитин (100%) вком 1,5 року, 82 дГтям (100%) вГком 6 рокГв, 
64 дГтям (100 %) вГком до 14 рокв, 54 дГтям (100 %) вГком 16 рокГв з числа ВПО (загальний обсяг 
фГнансування -  363,970 тис. грн).

2.3. Забезпечення 72 дГтей (51,0%) вком до 1 року з числа ВПО дитячими адаптованими мо- 
лочними сумГшами вщповщно до сощальних нормативГв та державних гаранта (загальний обсяг 
фкансування -  194,400 тис. грн).

2.4. «Надання медично! допомоги 97 квалщам (11,75%) з числа ВПО щодо забезпечення 
необхщними лкарськими засобами згГдно постанови Уряду вщ 17.08.1998 р. № 1303 «Про впоряд- 
кування безоплатного та птьгового вщпуску лкарських засобГв за рецептами лкарГв у раз! амбу
латорного лкування окремих груп населення та за певними категорГями захворювань» (загальний 
обсяг фкансування -  118,800 тис. грн).

2.5. «Реконструкщя двоповерхового корпусу з переобладнанням примГщень пщ розмГщення 20 
лГжок терапевтичного профГлю, дГагностичного центру та стоматологкного кабГнету для надання 
вторинно! стацюнарно! медично! допомоги 65 (розрахункова цифра) особам з числа ВПО щомюячно» 
(загальний обсяг фкансування -  5280,552 тис. грн).

2.6. Забезпечення 19190 окб (100%) Гз числа ВПО, як! проживають в с ть сь к й  мюцевоск, до
ступною якюною квалГфкованою медичною допомогою шляхом впровадження телемедицини в 
лкувально-профкактичних закладах Бтоводського району первинного та вторинного ркня (за
гальний обсяг фкансування -  18119,880 тис. грн).

2.7. «Надання медичних послуг з проведення туберкулкодГагностики 1596 дГтям вком 4-14 рокв 
(100%) з числа ВПО на первинному рГвн!» (загальний обсяг фкансування -  116,068 тис. грн).

3. За напрямком «Житло»:

3.1. Реконструкщя соцГального гуртожитку на 192 ВПО-пенсюнерк та самотнк ВПО з влашту- 
ванням на першому поверс банно-прального комплексу на 100 окб загальною площею 4000 м2 за 
адресою: смт. Бтоводськ, вул. К.Маркса, 32а. (загальний обсяг фкансування -  20973,500тис. грн).

3.2. БудГвництво житлового кварталу соцГального призначення на 2000 ВПО з числа кмей з 
дкьми загальною площею 40000 м2 за адресою: смт. Бтоводськ, вул. Комсомольська (загальний 
обсяг фкансування -  299632,0 тис. грн).

4. За напрямком «ЗайнятГсть»:

4.1. Створення 5 робочих мюць для ВПО у банно-пральному комплекс! (загальний обсяг 
фГнансування -  337,642 тис. грн).

4.2. Оргашзащя громадських роб!т на територй' Бтоводського району для 15 працездатних окб 
з числа ВПО (загальний обсяг фкансування -  1493,29 тис. грн).

Фкансове забезпечення Програми проводиться за рахунок кошкв обласного, мюцевих бюджекв 
та кших джерел.
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Загальний обсяг ресурсГв, як плануеться залучити на виконання 13 проектГв Програми, стано- 
вить 349,280 млн грн.

РГшення БГлокуракинськоТ районноТ ради «Про затвердження Комплексно' районно' програ
ми з пГдтримки, соцГальноТ адаптацГ' та рентеграц" громадян УкраТни, як  переселилися з тимча
сово окупованоТ територГ' УкраТни та райошв проведення антитерористичноТ операцГ' до Бшокура- 
кинського району, на перюд до 2017 року» вщ 17.06.2016, № 9/6.

Мета програми: вирГшення основних проблем внутрГшньо перемГщених осГб; зменшення 
соцГальноТ напруги серед них; забезпечення соцГальноТ, фГзичноТ, медичноТ, психофГзюлопчно' та 
матерГальноТ пГдтримки внутрГшньо перемГщених осГб; забезпечення належних умов життедГяльностГ; 
надання внутрГшньо перемГщеним особам з тимчасово окупованоТ територГ' та райошв проведення 
антитерористичноТ операцГ' грошово' допомоги як таким, що потрапили у важк життевГ обставини; 
сприяння у працевлаштуванш тощо.

РГшення Мшовсько' районноТ ради «Про затвердження районноТ програми пГдтримки соцГальноТ 
адаптацГ' та рентеграцГ' внутрГшньо перемГщених осГб на 2016-2017 роки», вщ 07.2016, № 8.

Метою Програми е вирГшення основних проблем ВПО, зменшення соцГальноТ напруги серед 
них, забезпечення соцГальноТ, фГзичноТ, медично', психофГзюлопчно' та матерГальноТ пГдтримки 
внутрГшньо перемГщених осГб, забезпечення Тм належних умов життедГяльностГ, надання ВПО 
грошово' допомоги, як таким, що потрапили у важк життевГ обставини, сприяння у працевлаштуванш 
тощо.

Програма спрямована на поступове вирГшення основних проблем i зменшення соцГальноТ на
пруги серед внутрГшньо перемГщених осГб шляхом розширення кола соцГальних гарантм для щеТ 
категорГ' осГб. Для досягнення основно' мети передбачено здмснити заходи правового, соцГального 
характеру.

Програма здмснюеться шляхом: ГнформацГйно-правого забезпечення - пщвищення рГвня 
нформованост серед ВПО та надання Тм правово' допомоги; соцГального забезпечення -  надання 
пГдтримки ВПО, створення умов для полшшення Тх життя, пГдтримки статутноТ дГяльностГ громадсь- 
ких об'еднань ВПО тощо.

До результативних показникв програми належать показники затрат: кшькють ВПО, що зверну- 
лися за вщповщною послугою, допомогою, та кшькють проведених заходГв, наданих послуг, а також 
показники продукту: кшькють одержувачГв соцГальних послуг, допомог; показники ефективностГ: 
середшй розмГр соцГальних послуг, допомоги на одну особу/сГм'ю; вартють надання послуг; показни
ки якостк вщсоток забезпечення (задоволення) вщповщними сощальними послугами одержувачГв 
до загальноТ Тх кшькостГ.

Фшансове забезпечення заходГв, передбачених щею програмою, проводиться за рахунок коштГв 
державного, обласного, районного бюджетГв та шших джерел.

Обсяг ресурсГв, як  плануеться залучити на виконання програми у тому числГ з:

Державного бюджету -  20000 тис. грн;

обласного бюджету -  0 грн;

районного бюджету -  87 тис. грн;

шших джерел фГнансування -  0 грн.

РГшення СватГвськоТ районно' ради «Про затвердження районноТ Програми штеграц", соцГальноТ 
адаптацГ' та захисту внутрГшньо перемГщених осГб на 2016-2017 рр.», вщ 12.05.2016, № 8/7.

Мета програми: вирГшення основних проблем ВПО; зменшення соцГальноТ напруги; забезпечен
ня соцГальноТ, фГзично', медичноТ, психофГзюлопчно' пГдтримки ВПО; забезпечення належних умов 
життедГяльностГ; сприяння у працевлаштуванш тощо.
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Програма реалГзуеться шляхом здГйснення заходГв за напрямками:

- шформацшно-правовому - пщвищення р!вня Гнформованост! серед внутрГшньо перемГщених 
осГб та надання Тм правово! допомоги;

- соцГальному - здГйснення пГдтримки внутрГшньо перемГщених осГб, створення умов для 
полГпшення Тх життя, пщтримка статутно! дГяльност! громадських об'еднань внутрГшньо перемГщених 
осГб тощо;

- медичному - збереження здоров'я внутрГшньо перемГщених ос!б, створення умов для медично- 
го обслуговування.

Виконання заходГв, передбачених цГею програмою, потребуе видшення коштв з районного бюд
жету у сум! -  194 тис. грн, в тому числй 2016 р!к -  83 тис. грн, 2017 р!к -  111 тис. грн, як! будуть 
спрямован на надання медично! допомоги ВПО.

З метою реалГзацй' програми визначено напрями та заходи, а також вщповщальних за виконан
ня, джерела та обсяги.

РГшення ТроТцько! районно! ради «Про затвердження районно! Програми штеграци, соцГальноТ 
адаптацй' та захисту внутрГшньо перемГщених ос!6 на 2016 рк».

Мета програми: вирГшення основних проблем внутрГшньо перемГщених осГб; зменшення 
соцГальноТ напруги; забезпечення соцГальноТ, фГзичноТ, медично!, психофГзюлопчно! та матерГальноТ 
пГдтримки внутрГшньо перемГщених ос!б; забезпечення належних умов життедГяльностй надан
ня внутрГшньо перемщеним особам з тимчасово окуповано! територй' та районГв проведення 
антитерористично! операцй' грошово! допомоги як таким, що потрапили у важк життевГ обставини; 
сприяння у працевлаштуванн тощо.

Програма спрямована на поступове вирГшення основних проблем i зменшення соцГальноТ на
пруги серед внутрГшньо перемГщених осГб шляхом розширення кола соцГальних гарантш для цгеТ 
категорй' осГб. Для досягнення основно! мети передбачено здмснити заходи правового, соцГального, 
медичного, транспортно-побутового та культурно-масового характеру.

Програма реалГзуеться шляхом здГйснення заходГв за напрямками:

- нформацмно-правовому - пщвищення рГвня Гнформованост! серед внутрГшньо перемГщених 
осГб та надання Тм правово! допомоги;

- соцГальному - здГйснення пГдтримки внутрГшньо перемГщених осГб, створення умов для 
полГпшення Тх життя, пщтримка статутно! дГяльност громадських об'еднань внутрГшньо перемГщених 
осГб тощо;

- медичному - збереження здоров'я внутрГшньо перемГщених осГб, створення умов для медич
ного обслуговування.

Фшансове забезпечення заходГв, передбачених щею програмою, проводиться за рахунок коштв 
мюцевих бюджеяв та шших джерел.

Обсяг ресурсГв, як! плануеться залучити на виконання програми, становить 18 тис. грн, у тому 
числ! з коштв нших джерел -  18 тис. грн.

З метою реалГзацй' програми визначено напрями та заходи, а також вщповщальних за виконан
ня, джерела та обсяги.

Ц  матерiали е тте ле ктуа льн о ю  власнютю канадськоГ неурядовоГ оргаызаци Stabilization Support Services та м ож уть використовуватись
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Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Львiвськiй област1

29.03.2016 року на сесп ЛьвГвськоТ обласноТ ради було затверджено СтратегГю розвитку 
ЛьвГвськоТ областГ на перюд до 2020 року.

План реалГзацГ' стратег" -  це каталог проектних Гдей, на основГ яких структурнГ пГдроздГли 
облдержадмнютрац", Ышл суб'екти регГонального розвитку напрацьовують обласнГ програми, про- 
екти для державного фонду регГонального розвитку (ДФРР), мГжнародноТ технГчноТ допомоги (МТД) 
та Гн.

План передбачае понад 200 проектних пропозищй на 19 млрд грн, як  будуть фГнансуватися з 
обласного бюджету, ДФРР, МТД, а найбшьше -  за рахунок приватних ГнвестицГй.

Одним з важливих завдань з пщвищення якостГ життя е заходи соцГальноТ пГдтримки внутрГшньо 
перемГщених громадян, як  тимчасово перебувають у ЛьвГвськй областГ. Операщйш ц л  розроблеш 
радником з питань ВПО, включенГ в план заходГв i передбачають надання матерГальноТ допомоги 
громадянам та сГм'ям, якГ перебувають у складних життевих обставинах.

УправлГнням соцГального захисту департаменту гумаштарноТ полГтики ЛьвГвськоТ мюько' ради 
пГдтриманГ пропозиц" радника щодо затвердження мюько' програми соцГального захисту внутрГшньо 
перемГщених осГб (ухвала ЛьвГвськоТ мГськоТ ради №779 вщ 07.14.2016 зГ змГнами вщ 24.01.2017), на 
яку у 2017 рощ видшено 498 тис. грн.

Програма передбачае надання одноразово' матерГальноТ допомоги внутрГшньо перемщеним 
особам (у разГ тривалоТ хвороби, Гнших особливих обставин), розмГр якоТ визначаеться згщно з 
рГшенням к о м о  для розгляду заяв громадян щодо надання одноразово' матерГальноТ допомоги 
для мешканщв м. Львова та внутрГшньо перемГщених осГб (надалГ -  комГсГя), яка утворюеться при 
управлкш соцГального захисту департаменту гумаштарноТ полГтики ЛьвГвськоТ мГськоТ ради або 
ЛьвГвським мюьким головою.

ФГнансування програми здмснюеться за рахунок видаткв загального фонду мГського бюджету 
Львова.

Низка ктегращйних програм реалГзована службою зайнятостГ та громадськими оргашзащями 
за пГдтримки мГжнародних органГзацГй. На базГ мГського центру зайнятостГ впродовж двох рокв 
реалГзовувався проект «Тепла галявина», у рамках якого безробГтнГ з числа переселенцГв вивча- 
ли аспекти подолання негативних емощй, освоювали навички тренерськоТ дГяльностГ, щоб згодом 
передавати набутГ знання Гншим.

Загалом психолопчну пГдтримку «Тепло' галявини» отримало понад 200 осГб з числа ВПО.

Проекти «Новий вГдлГк» та «Новий вГдлГк-2» реалГзовувалися ГО «Клуб Дшових Людей» за 
пГдтримки МГжнародного фонду «Вщродження».

Проект «Новий старт» реалГзовувався ГО «Центр просвГтництва та розвитку людини» за 
пГдтримки Посольства Литви в УкраМ

Проект «МГграцГя задля загального блага» реалГзовувався ГО «Клуб Дшових Людей» за пГдтримки 
МГжнародноТ оргашзац" з мГграцГ' та UKaid.

«ТренГнги, розширення економГчних можливостей, допомГжш технолог" та послуги медичноТ/ 
фГзично' реабшГтац"» - ВГО "НацГональна Асамблея людей з ГнвалГднГстю УкраТни» спшьно з 
УкраТнськоТ асоцГацГею фГзичноТ терапГ' та UCP WheelsforHumanity (США) за пГдтримки Агентства 
мГжнародного розвитку Уряду США (USAID).

До зазначених проектГв радником залучено 135 бажаючих та Ущативних ВПО, з яких 112 отри
мали гранти на започаткування пГдприемницько' дГяльностГ.

Ц  матерiали е Ы телектуальною  власнiстю  канадськоГ неурядовоГ оргаызацп Stabilization Support Services та м ож уть використовуватись
частково або повнiстю  лише з зазначенням автора -  програми «Радник з питань ВПО М У сте р с тв а  со^ально'Г полiтики»
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У серпш 2016 року розпочато роботу над реалГзацГею програми менторства у трьох областях 
УкраТни (ЛьвГвськм, ЗапорГзькм та Юровоградськм) у партнерств! з ГО «ФундацГя прав людини» 
(м. КиТв), Естонським центром мформацй' та гендерних дослщжень (ENUT) та за фмансово! пГдтрим
ки МГнГстерства закордонних справ ЕстонГТ.

Головним завданням проекту е надання мформацмно! i правово! допомоги внутрГшньо 
перемГщеним особам у започаткуванш власного бГзнесу. У рамках даного проекту радником про
ведено 6 трен!нг!в з основ мкропщприемництва, оподаткування тощо. До проекту залучено 35 ос!б.

З березня 2017 року за сприяння МОМ та фГнансово! пГдтримки бвропейського союзу ГО «Центр 
«Жмоч! перспективи» реалГзуеться проект «Сприяння вГдбудов! та сталому розв'язанню проблем 
ВПО та постраждалого вщ конфлмту населення в УкраТн!», мета якого -  дати можливють ВПО, учас- 
никам бойових д!й в районах АТО, мюцевим шукаючим роботу започаткувати власну справу чи 
переквалГфкуватись. Передбачено сформувати три групи по 25-30 ос!б кожна.

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у МиколаГвськш област1

В областГ д!е Розпорядження МиколаТвсько! обласно! державно! адмУстрацй' «Про затвер
дження плану заходГв з виконання Комплексно! державно! програми щодо пГдтримки, соцГальноТ 
адаптацй' та реГнтеграцй' громадян УкраТни, як! переселилися з тимчасово окуповано! територй' 
УкраТни та райошв проведення антитерористично! операцй' в мши регюни УкраТни, на перюд до 2017 
року в МиколаТвськм областГ» вщ 30.03.2016, № 99-р.

Мета розпорядження: розв'язання нагальних проблем внутрГшньо перемГщених осГб, сприяння 
мтеграцй' та сощальшй адаптацй' таких осГб за новим мюцем проживання, зниження рГвня соцГальноТ 
напруженост! серед них i в суспшьствй надання допомоги в забезпеченш створення належних умов 
для життедГяльностй прав та реалГзацй' потенщалу, забезпечення соцГальноТ, медично!, психолопчно! 
та матерГально! пГдтримки, створення сприятливих умов для добровшьного повернення на мюця 
попереднього проживання (за умови повного фактичного припинення бойових дм на територГях, 
на яких органи державно! влади тимчасово не здмснюють сво! повноваження). Термм виконання:
2016-2017 роки.

ДГе рГшення МиколаТвсько! обласно! ради «Про затвердження Комплексно! програми соцГального 
захисту населення «Турбота» на перюд до 2020 року» вщ 22.12.2016, №5. Мета програми: вирГшення 
невщкладних питань оргашзацмного, матерГально-техшчного, медичного та сощально-побутового 
обслуговування громадян, як! перебувають у складних життевих обставинах, координащя дм оргашв 
виконавчо! влади, громадських оргашзацм, благодмних фондГв, дГяльнють яких мае соцГальну 
спрямованГсть.

Пунктом 1 заходГв щодо виконання програми передбачено: «Проводити планомГрне обстеження 
умов проживання осГб похилого в!ку, Гнвал!д!в, багатодшних та малозабезпечених сГмей, постраж- 
далих та лквщаторГв наслГдкГв аварй' на Чорнобильськм АЕС, сГмей вимушених переселенцГв з! схо
ду УкраТни та сГмей учасникГв антитерористично! операцй' з метою визначення осГб, як! потребують 
рГзних видГв допомоги, та вчасного реагування у раз! виникненш проблем». Термм виконання: 2017
2020 роки.

Цi матерiали е iнтелектуальною  власнiстю  канадськоГ неурядовоГ оргажзаци Stabilization Support Services та м ож уть використовуватись
частково або повнютю лише з зазначенням автора -  програми «Радник з питань ВПО М У сте р с тв а  со^ально'Г полюики»



Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
в Одеськiй област1

В ОдеськГй областГ вГдсутнГ регюнальш програми, затвердженГ на виконання Комплексно' 
державно' програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптац" та рештеграц" громадян УкраТни, як 
переселилися з тимчасово окупованоТ територГ' УкраТни та райошв проведення антитерористичноТ 
операцГ' в Ышл регюни.

Протоколом узгоджувально' наради щодо врегулювання питания вГдшкодування санаторно-
курортним закладам Одесько' областГ коштГв за проживання внутрГшньо перемГщених осГб вщ 5 
квГтня 2016 року було виршено ОдеськГй облдержадмГнГстрацГ' пщготувати пропозицГ', розрахун- 
ки та обфунтування, пГдтверджуючГ документи щодо вГдшкодування сум витрат за проживання 
та харчування внутрГшньо перемГщених осГб з обмеженими фГзичними можливостями (без ураху- 
вання прибутку), за перюд з 6 жовтня 2014 р. до 1 червня 2015 р. в санаторно-курортних закладах 
Одесько' областГ («Куяльник», «Сенетате», «Сперанца», «Плай») та надати шформащю про допомогу 
благодГйних, мГжнародних фондГв та Гнших джерел фГнансування, не заборонених чинним законо- 
давством, МГнфГну та МГнекономрозвитку з метою пщготовки узагальненого висновку щодо пГдстав 
видшення коштГв з резервного фонду державного бюджету. Сьогодш пГдготовлено проект поста
нови КМУ про видшення санаторГям Одещини коштГв на погашення зазначеноТ заборгованостг

З метою погашення заборгованостГ перед санаторно-курортними закладами Одесько' областГ 
за проживання внутрГшньо перемГщених осГб обласною державною адмУстращею були надюлаш 
листи МГнекономрозвитку, МГнсоцполГтики та МГнфГну вщ 24 лютого 2016 року №211/02-38/06/812; 
вщ 16 червня 2016 року №3397/02-19/05/2906; вГд 31.10.2016 №6045/02-20/05/5445; вщ 30.12.2016 
№6765/02-20/05/6963 та вщ 30.12.2016 №6045/02-20/05/6963 щодо вирГшення питання про 
видшення з резервного фонду коштГв з розрахунками та калькулящею сум, заявлених санаторГями.

У 2016 рощ заходами обласно' цшьово' програми «Захист i Турбота», затверджено' ршенням 
ОдеськоТ обласноТ ради вГд 21 грудня 2015 року № 35-VII (Гз змшами вГд 26.05.2016 №142-VII), пе- 
редбачено часткове вГдшкодування витрат санаторГям, в яких сьогодш проживають внутрГшньо 
перемфеш особи, а саме: ДП «КлУчний санаторм ГменГ Пирогова» та ТОВ «Губернатор» санаторм 
«Сенетате» в обсязГ 1998,1 тис. грн.

Зазначеш кошти розподГленГ розпорядженням голови обласноТ державно'' адм Устрац" вГд 
10.06.2016, №363/А-2016 «Про видГлення коштГв Департаменту охорони здоров'я та соцГального 
захисту населення Одесько' обласно' державно'' адм Устрац"» у сумГ 1998,1 тис. грн та профшансоваш 
у повному обсяз'

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Полтавськш облает

У ПолтавськГй областГ вГдсутнГ регГональнГ програми, затвердженГ на виконання Комплексно' 
державно'' програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацГ' та рештеграц" громадян УкраТни, як 
переселилися з тимчасово окупованоТ територГ' Укра'ни та райошв проведення антитерористичноТ 
операцГ' в Ышп регюни.

З 2014 року в областГ прийнято 14 програм, де цшьовою аудиторГею е ВПО.

При цьому у 2016 рощ обсяг витрат з мюцевого бюджету на сощальну допомогу внутрГшньо 
перемГщеним особам в регюш становив 282000,8 тис. грн; обсяг залучених донорських коштГв (до
помоги) для розв'язання проблем внутрГшньо перемГщених осГб - 500000 тис. грн.

Ц  матерiали е ш телектуальною  власнютю канадськоГ неурядовоГ оргажзацп Stabilization Support Services та м ож уть використовуватись
частково або повнютю лише з зазначенням автора -  програми «Радник з питань ВПО М У сте р с тв а  со^ально'Г пол^ики»



Протягом 2016 року в областГ реалГзовано 26 проектГв громадських об'еднань, запропонова- 
них для розв'язання проблем внутрГшньо перемГщених осГб. РеалГзовано 2500 заходГв з надання 
пГдтримки та послуг внутрГшньо перемГщеним особам.

Спшьно з мГжнародними органГзацГями у напрям! надання допомоги внутрГшньо перемГщеним 
особам реалГзовано 68 проектГв, 90 внутрГшньо перемГщених ос!б одержали житло - це 0,3% вщ 
загально! потреби.

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Рiвненськiй облает

У РГвненсьшй областГ розпорядженням в.о голови ОДА вщ 04.03.2016р. №104 затверджений 
«План заходГв з реалГзацй' Комплексно! державно! програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацй' 
та рештеграцй' громадян, як! переселилися з тимчасово окуповано! територй' УкраТни та райошв про
ведення АТО в Гнш! регюни». Однак за програмою кошти не видшялись.

Передбачалося, що в межах програми будуть реалГзоваш так! заходи:
Вдосконалення мехашзму мГжвщомчо! та мГжсекторально! координацй' здГйснення заходГв з 

нтеграцп, соцГальноТ адаптацй' та захисту громадян УкраТни, як! переселилися з тимчасово окуповано! 
територй' УкраТни та райошв проведення антитерористично! операцй' в РГвненську область (дал! - 
переселеш громадяни), зокрема доопрацювання програмного забезпечення бдино! ГнформацГйно! 
бази даних про внутрГшньо перемГщених осГб шляхом доповнення даними щодо розмГщення, пра
цевлаштування, рГвня освши, спещалГзацп за професмною освшою та потреб i нам!р!в переселених 
громадян.

Надання матерГально! допомоги на переТзд, вирГшення житлових питань, облаштування пересе
лених громадян у мюцях тимчасового переселення.

Задоволення першочергових потреб переселених громадян, зокрема здГйснення забезпечення 
необхщною медичною допомогою, гумаштарною допомогою, харчуванням i мюцями для тимчасо
вого перебування.

Забезпечення тимчасового розмГщення сГмей переселених громадян, у склад! яких е швалщи 
без уражень опорно-рухового апарату, як! не потребують додаткових умов облаштування житла, 
у примщеннях установ та закладГв, приватних домГвках (зокрема в сшьсьшй мюцевостГ), якомога 
ближче до медичних i сощальних закладГв.

Заходи реалГзоваш не були.

Розпорядження голови облдержадмУстраци вщ 27.05.2015 № 273 «Про план на 2015 -  2017 
роки з реалГзацй' Стратеги розвитку РГвненсько! областГ на перюд до 2020 року» мютить роздш 6. 12. 
Пщвищення ефективност! та адресност! соцГального захисту населення: забезпечення облку осГб, 
як! перемГщуються з тимчасово окуповано! територй' УкраТни та райошв проведення АТО, надання Тм 
щомюячно! адресно! допомоги для покриття витрат на проживання (в тому числ! на оплату житло- 
во-комунальних послуг);

Розпорядженням голови ОДА вщ 08.09.2014р. №417 внесено змши до «Обласно! програми 
матерГально! пГдтримки найбшьш незахищених верств населення на 2013 -  2017 рр., в частит вне- 
сення в нього ВПО.

РУенням обласно! ради вщ 25.12.2015р. №19 затверджена Обласна цшьова програма 
ндивщуального житлового будГвництва у сшьсьшй мюцевостГ «Власний дГм» на 2016-2020рр. 
Вщповщно до п. 4 Регюнальних правил надання довгострокових кредитГв за рахунок кредитних 
ресурсГв Фонду, учасниками можуть бути громадяни, як! постмно проживають (або переселя-
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ються для постГйного проживання), будують, купують, споруджують нженерш мережГ в стьськм  
мГoцевooтГ, а також особи, на яких поширюеться дГя п. 19 Г 20 ч. 1 ст. 6 та абзацу 4 п. 1 с та тт  10
Закону УкраТни «Про статус ветерашв вмни, гарант" Тх соцГального захисту» та громадяни, як  пере
бувають на облку внутрГшньо перемГщених осГб.

Монiторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Сумськш облает

В СумськГй областГ вГдсутнГ регГональнГ програми, затвердженГ на виконання Комплексно' 
державно' програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптац" та рентеграц" громадян УкраТни, як 
переселилися з тимчасово окупованоТ територГ' УкраТни та райошв проведення антитерористичноТ 
операцГ' в Ышп регюни.

Обсяг залучених донорських коштГв (допомоги) для розв'язання проблем внутрГшньо 
перемГщених осГб 444,8 тис. грн.

КГлькГсть проектГв громадських об'еднань, запропонованих для розв'язання проблем внутрГшньо 
перемГщених осГб/частка реалГзованих проектГв - 10/9.

КГлькГсть проведених заходГв з надання пГдтримки та послуг внутрГшньо перемщеним особам - 
бшьше 100.

КГлькГсть реалГзованих спшьних проектГв з мГжнародними оргашзащями у напрямГ надання до
помоги внутрГшньо перемщеним особам - 4.

АналГз цшьових регюнальних програм в областГ показав, що увага ВПО придшяеться тшьки у 
виглядГ заходГв, якГ внесенГ до Обласно' комплексно' програми соцГального захисту населення на
2017-2021 роки. ФГнансування на ц  заходи з обласного бюджету - нульове. На ц  заходи залучеш 
кошти з Гнших джерел, а саме - сп тьн о ' програми ГО «Люа соцГальних працГвникГв» та МОМ.

Загальний обсяг фГнансових ресурсГв, необхщних для реалГзацГ' програми, становить - 
42449,89 тис. грн, з них:

кошти державного бюджету -  3606 тис. грн;

кошти обласного бюджету -  37964,09 тис. грн / 0 на ВПО;

ГншГ джерела -  879,8 тис. грн / 444,8 на ВПО.

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Терношльськш облает

Розпорядженням голови обласноТ державно' адм Устрац" вГд 29 лютого 2016 року № 107-од за-
тверджено план заходГв щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацГ' та реГнтеграцГ' громадян УкраТни, як 
переселилися з тимчасово окупованоТ територГ' УкраТни та райошв проведення антитерористичноТ 
операцГ' на територГю областГ, на перюд до 2017 року.

На його виконання розпорядженням голови ТерноптьськоТ районноТ державно' адм Устрац" 
вГд «04» квГтня 2016р. № 111-од затверджено план заходГв щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацГ' та
рентеграц" громадян УкраТни, як переселилися з тимчасово окупованоТ територГ' УкраТни та райошв 
проведення антитерористичноТ операцГ' на територГю району, на перюд до 2017 року.

На вщмну вщ багатьох Гнших плашв, проаналГзованих в ходГ цього дослщження, цей документ
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частково або повнютю лише з зазначенням автора -  програми «Радник з питань ВПО М У сте р с тв а  со^ально'Г полюики»



www.radnyk.org
info@radnyk.org

мютить роздш "очкуваш результати». ВтГм, формулювання, як! використовуються в ньому, не 
мютять кшькюних чи якюних показнишв, як! б дозволили казати про досягнення чи недосягнення 
Тх. Цей роздш мютить опис процесГв, а не результата. До очкуваних результата належить: удоско- 
налення системи обмку ГнформацГею м!ж центральними та мюцевими органами виконавчо! влади; 
запобюання стигматизацй' та дискримнацп переселених громадян; зменшення соцГальноТ напруги, 
активГзацГя потенцГалу переселених громадян щодо участ! в житт! приймаючих громад; контроль 
та аналГз виконання зазначеного плану заходГв; надання допомоги пщ час перемГщення; надання 
необхГдно! пГдтримки пюля залишення небезпечно! зони в пунктах тимчасового перебування, в 
мюцях тимчасового проживання; задоволення потреб сГмей переселених громадян, у склад! яких 
е квалщи тощо. Варто зазначити, що бшьша частина завдань не мютить навюь таких показнишв 
результату.

Розпорядженням голови Чортшвсько! районно! державно! адмкютрацй' вщ 15 березня 2016 
року № 92-од затверджено план заходГв щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацй' та ректеграцй' гро
мадян УкраТни, як! переселилися з тимчасово окуповано! територй' УкраТни та районГв проведення 
антитерористично! операцй' на територй' району, на перюд до 2017 року. Затверджеш заходи в обох 
постановах РДА щентичш.

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Харжвськш облает

В Харшвськк областГ вщсутш регюнальш програми, затверджеш на виконання Комплексно! 
державно! програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацй' та ректеграцй' громадян УкраТни, як! 
переселилися з тимчасово окуповано! територй' УкраТни та райошв проведення антитерористично! 
операцй' в Гнш! регюни.

В областГ реалГзуеться понад 20 цшьових програм, в як! внесеш питання пГдтримки ВПО.
Комплексна Програма соцГального захисту населення Хартасько! областГ на 2016 -  2020 роки 

здкснюеться за рахунок кошта, передбачених у обласному бюджет! у галуз! «Сощальний захист 
та сощальне забезпечення», у межах можливостей обласного бюджету, кошта Фонду соцГального 
страхування в!д нещасних випадкв на виробництв! та профескних захворювань УкраТни, а також 
кших джерел фкансування, не заборонених чинним законодавством УкраТни.

Серед очкуваних результата реалГзацй' програми - створити в будинках-ктернатах систе
ми соцГального захисту населення комфортш умови проживання самотшх ос!б, як! потребують 
посткного стороннього догляду, у тому числ! переселених Гз сощальних закладГв, розташованих у 
зон! АТО.

Затверджена рГшенням Харквсько! обласно! ради вщ 08 грудня 2016 р. №329-VII Програ
ма економГчного i соцГального розвитку Харквсько! областГ на 2017 р!к передбачае такий напря- 
мок роботи, як координащя мГжнародно! техшчно! допомоги та сшвробкництво з мГжнародними 
органГзацГями i пГдтримка внутрГшньо перемГщених ос!б, серед них 13 проектГв за пГдтримки бвро- 
пейського Союзу, системи Оргашзацй' Об'еднаних Нац!й, уряду Федеративно! Республки НГмеччини.

Ключов! проекти, як! впроваджуються у регюш:
- спГльний проект бвропейського Союзу та Оргашзацй' Об'еднаних Нац!й - Програма розвит

ку «Мюцевий розвиток, орГентований на громаду». Фаза -  III. Метою проекту е сприяння сталому 
сощально економГчному розвитку на мюцевому рГвн! шляхом посилення спшьного управлГння та за- 
охочення громадських ГнГцГатив. Компоненти проекту охоплюють роботу з сшьськими та мюькими 
громадами ХаркГвсько! областГ, а також забезпечення житлом ВПО з обмеженими можливостями. 
Залучеш кошти ПРООН становлять близько 15 млн грн;
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- проект УкраТнського фонду соцГальних ювестищй «Сприяння розвитку соцГальноТ 
Гнфраструктури, УФС1 V». Основна мета проекту -  вщновлення житлових будГвель для ВПО та 
об'ектГв соцГальноТ Гнфраструктури. Впроваджуеться за фГнансовоТ пГдтримки НГмецького банку роз
витку KfW. Загальна вартють Проекту - 60,2 млн грн. НаразГ затверджено до впровадження
13 мкропроектГв (6 житлових примГщень, 2 дитячих садки, 4 школи та 1 соцГальний мкропроект - 
Вовчанський герГатричний Гнтернат).

Прогнозована кГлькГсть мГсць для проживання ВПО у ХаркГвськГй областГ -  445.

Програма зайнятостГ населення ХаркГвськоТ областГ на перюд до 2017 року затверджена роз
порядженням голови ХаркГвськоТ обласноТ державно' адм Устрац" вщ 4 квГтня 2013 року № 125. 
Термю реалГзацГ' програми -  2013-2017 роки. До завдань програми входить: Сприяння зайнятостГ 
громадян, що мають додатковГ гарант" у сприяннГ працевлаштуванню i не здатнГ на рГвних умо- 
вах конкурувати на ринку пращ. Здмснення надання фГнансовоТ допомоги особам з нвалщнютю, 
у тому числГ з числа внутрГшньо перемГщених осГб, на безповоротнГй основГ для оплати вартост 
освГтнГх послуг з метою розширення можливостей для Тх працевлаштування. Проведення роботи, у 
разГ необхщност' з пГдвищення квалГфкац" або оргашзащя навчання для отримання кшо'Г професГ' 
вГдповГдно до норм чинного законодавства. Сприяння зайнятостГ громадян, як  перемщуються до 
ХаркГвськоТ областГ. Сприяння розширенню напрямГв спГвпрацГ з громадськими, волонтерськими 
оргашзащями областГ, благодГйними фондами та кшими соцГальними партнерами з питань спри
яння зайнятостГ внутрГшньо перемГщених осГб та демобГлГзованих учасникв антитерористичноТ 
операцГ'. Сприяння зайнятостГ зареестрованих безробГтних з числа внутрГшньо перемГщених осГб, у 
тому числГ шляхом компенсаций

- транспортних витрат на переТзд до ГншоТ адмГнГстративно-територГальноТ одинищ мГсця пра
цевлаштування;

- витрат роботодавця на оплату працГ за умови Тх працевлаштування на умовах строкових тру- 
дових договорГв тривалютю не бГльше шести календарних мюящв;

- витрат роботодавця на перепщготовку та пГдвищення квалГфГкацГ' за умови Тх працевлашту
вання строком не менше шж на дванадцять календарних мюящв

«СтратегГя розвитку ХаркГвськоТ областГ на перюд до 2020 року» затверджена ршенням 
ХаркГвськоТ обласноТ ради № 1151-VI вщ 05.03.2015 р. Мютить стратегГчну цГль № 3 «Ефективне 
управлГння мГсцевим розвитком», пункт № 8 якоТ «Розробка та впровадження проектГв та програм 
рентеграц" тимчасово вимушених переселенцГв Гз зони АТО у ствробГтництвГ з центральним орга
нами влади, громадським сектором та мГжнародними оргашзащями».

Варто також звернути увагу на проект «Сприяння розвитку соцГальноТ Гнфраструктури, спря- 
мований на розвиток Сходу УкраТни, який впроваджуеться у трьох областях: Дшпропетровськй, 
Харквськй та ЗапорГзькй. Впровадження першоТ фази проекту розпочалось у 2015-му та тривати- 
ме до 2018-го року.

Сума гранту Уряду НГмеччини становить 9 мшьйоыв евро.

Головне завдання проекту - вщновити сощальы об'екти для забезпечення житлом внутрГшньо 
перемГщених осГб. Серед прюритекв -  вщновлення об'ектГв соцГальноТ Гнфраструктури (школи та 
дитячГ садки) у тих громадах, як приймають переселенцГв.
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Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Хмельницькш облает

В ХмельницькГй областГ вГдсутн! регюнальш програми, затверджен! на виконання Комплексно! 
державно! програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацй' та ректеграцй громадян УкраТни, як! пе
реселилися з тимчасово окуповано! територй' УкраТни та райошв проведення антитерористично! 
операцй' в Гнш! регюни.

Обсяг залучених донорських коштв (допомоги) для розв'язання проблем внутрГшньо 
перемГщених ос!б - 157,7 тис. грн.

Кшькють реалГзованих проектГв - 4.
Кшькють проведених заходГв з надання пГдтримки та послуг внутрГшньо перемГщеним 

особам -78.
Кшькють реалГзованих спшьних проектГв з мГжнародними оргашзащями у напрям! надання до

помоги внутрГшньо перемГщеним особам - 4.

Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Черкаськш облает

В Черкасьюй областГ вщсутш регюнальш програми, затверджен! на виконання Комплексно! 
державно! програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацй' та рештегращ! громадян УкраТни, як! 
переселилися з тимчасово окуповано! територй' УкраТни та райошв проведення антитерористично! 
операцй' в Гнш! регюни.

РГшенням обласно! ради № 28-2/VI вщ 30.01.2014 "Про обласну комплексну програму «Турбота» 
на 2014-2020 роки» впроваджено так! види сощальних послуг для ВПО, як безкоштовне харчування 
в школах та дитячих садочках дГтей ВПО, забезпечення транспортування особистих речей та пере- 
везення ВПО, лкування та забезпечення медикаментами, одноразова матерГальна допомога.

Незважаючи на вщсутнють спещалГзованих програм, область проводить низку заходГв на ви
конання Комплексно! державно! програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацй' та рештегращ! гро
мадян УкраТни, як! переселилися з тимчасово окуповано! територй' УкраТни та райошв проведення 
антитерористично! операцй' в Гнш! регюни УкраТни, на перюд до 2017 року у Черкасьюй областГ.

Обласним контактним центром за участю шших пщроздшГв облдержадмУстращ! в 2016 роц! 
було проведено низку заходГв, спрямованих на забезпечення дГевост! програм з i нтеграцГТ, соцГальноТ 
адаптацй' та захисту переселених громадян: 6 нарад (3 селекторы); 4 трешнги; 8 зустрГчей з гро- 
мадськими оргашзащями переселенцГв; 1 «круглий стш».

Представництвом МГжнародно! оргашзацй' з питань мГграцГ! в УкраТн! надано 597 особам допо
могу в розм!р! 1000 грн.

Не менш важливою залишаеться й робота Черкаського обласного центру сощальних служб для 
сгм'Т, дГтей та молод!. За сприяння ЧОЦСС всебГчну психолопчну пщтримку отримали 347 сГмей; до
помогу в оформлены та вщновлены документГв -  180 сГмей; гумаытарну допомогу -  212 сГмей. 
ОкрГм цього, 18 осГб було працевлаштовано, а 15 сГмей забезпечено житлом.

До закладГв охорони здоров'я областГ звернулися 8 733 особи, з них 3416 -  дГтей, 5317 -  дорос- 
лих. Взято на диспансерний облк 2 736 громадян, народилося 207 дГтей. Проведено 4471 медичний 
огляд та флюорографГчне обстеження.

Черкаський обласний контактний центр для розмГщення ВПО, як! прибувають на тимчасове про
живання, використовуе як транзитний пункт оздоровчий табГр «Придыпровський», де е можливють
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3 ПИТАНЬ ВПО .

одночасно розмГстити до 20-25 осГб на 7-14 днГв. Також забезпечено Тх безкоштовне перевезення до 
мюця проживання в межах областГ.

Обласний контактний центр у спГвпрацГ з громадськими оргашзащями та волонтерами надавав 
допомогу у виглядГ продуктГв харчування, канцелярського приладдя, побутовоТ хГмГ', спортивного 
одягу внутрГшньо перемГщеним особам, як зверталися до контактного центру.

Державною службою УкраТни з надзвичайних ситуацм у Черкаськй областГ органГзовано ро
боту обласного координацмного штабу з питань, пов'язаних Гз соцГальним забезпеченням гро
мадян УкраТни, як  перемГщуються з тимчасово окупованоТ територГ' та райошв проведення 
антитерористичноТ операцГ'. У  районах функцюнують вщповщш мГсцевГ штаби.

Штабами всГх рГвнГв забезпечено координацю дГй органГв виконавчо' влади з питань транспор- 
тування, зустрГчГ та розмщення внутрГшньо перемГщених осГб, надання Тм необхщно' первинно' до
помоги та органГзацГ' життезабезпечення в мюцях розташування.

Штабами постГйно проводиться зазначена робота, особлива увага придшяеться забезпеченню 
першочергового задоволення потреб найбшьш незахищених категорГй переселених громадян (дши, 
ваптш жГнки, особи з ГнвалГднГстю та люди похилого вку).

МГсцевими органами виконавчо' влади постГйно проводиться пошук примщень, придатних для 
розмГщення ВПО. Станом на 27 грудня 2016 року визначено 16 об'ектГв, у яких можливе розмщення 
переселенцГв.

З метою комплексного вирГшення питань забезпечення першочергових потреб ВПО, до 
оперативно' групи МГжвщомчого координацмного штабу щомюячно надсилаеться ГнформацГя щодо 
потреб внутрГшньо перемГщених осГб у гумаштаршй допомозГ.

Разом з тим, в областГ е гуртожитки, наприклад в м. Черкасах, м. Умаш, в Золотонюькому район' 
Кашвському та Гнших мюцях, як  на даний час непридатш для проживання, але пюля проведення 
ремонтних робш можливо отримати додаткове житло для зазначено' категорГ' громадян. Для 
вирГшення питання проведення ремонтних робш необхГдним е значний обсяг коштГв, який 
можливо визначити пюля розробки проектно-кошторисноТ документацГ' та проходження державно' 
експертизи.

25 серпня 2015 року офщмно схвалено до реалГзацГ' проект «Каттальний ремонт житловоТ 
будГвлГ в с. РодникГвка Уманського району для тимчасово перемГщених осГб» (лист МГжнародного 
менеджера проекту МРГ вщ 25.08.2015). Загальна вартють проекту становить 1 966 724 грн, де 
80 % -  кошти 6С/ПРООН, 20% -  кошти районного та сшьського бюджетГв. В рамках проекту запла- 
нований ремонт колишньо' загальноосвГтньо' школи в с. РодникГвка, переобладнано' пГд соцГальний 
готель, та закушвля меблГв i обладнання.

З метою проведення всебГчноТ ГнформацГйно-роз'яснювально' кампанГ' серед внутрГшньо 
перемГщених осГб на веб-сайтах облдержадмУстрацк, райдержадмГнГстрацГй, мГськвиконкомГв, у 
ЗМ1 постГйно розмГщуеться ГнформацГя, яка мютить контактнГ данГ вГдповГдальних осГб, адреси i те- 
лефони, за якими можна отримати консультац" з питань надання соцГальноТ пГдтримки та послуг за 
мюцем проживання переселених громадян, телефон «гарячо' лГнГ'».

Монiторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Чержвецькш облает

В ЧернГвецькГй областГ вГдсутнГ регГональнГ програми, затвердженГ на виконання Комплексно' 
державно' програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацГ' та рентеграц" громадян Укра'ни, як 
переселилися з тимчасово окупованоТ територГ' Укра'ни та райошв проведення антитерористичноТ 
операцГ' в ншл регюни. Також вГдсутнГ програми, плани чи комплекси заходГв, як б можна було 
вщнести до Гнтеграцкних або адаптацмних заходГв для ВПО.
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Можторинг штеграцшних програм для ВПО 
у Чержпвеькш облает

В Черн!гГвськ!й областГ вГдсутн! регюнальш програми, затверджен! на виконання Комплексно! 
державно! програми щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацй та рентеграцп громадян УкраТни, як! 
переселилися з тимчасово окуповано! територй' УкраТни та райошв проведення антитерористично! 
операцй' в Гнш! регюни.

Оприлюднення програм штеграцм, 
еощально! адаптацй та захиету внутр1шньо 

перем1щених ое1б у 2016 роц1 та зв1т1в про Тх виконання

АналГзуючи стан оприлюднення Гнформацй' щодо затверджених регюнальних програм йтеграци, 
соцГальноТ адаптацй' та захисту внутрГшньо перемГщених ос!б на офщмних сайтах обласних рад, вар
то зазначити недостатню вщкритють тако! Гнформацй', труднощ! у и' пошуку та, практично, вщсутнють 
розмГщення самих зв!т!в з Тх виконання.

В позитивному контекст! варто вщзначити роботу з оприлюднення нтеграцмних програм, про- 
ведену Донецькою та Житомирською обласними радами. В цих областях затверджен! окрем! про
грами допомоги ВПО у 2016 роцй зазначеш програми доступы на сайтах рад, наявш звГти про Тх 
виконання.

Стосовно ЗапорГзько! областГ в мереж! 1нтернет наявна ГнформацГя про затвердження окремо! 
програми надання допомоги ВПО, однак сама програма та звГт про ТТ виконання на офщмному сайт! 
обласно! ради не розмщенй Така ж ситуацГя щодо окремо! програми допомоги ВПО в Луганськм 
областГ.

На офщмному сайт! Дшпропетровсько! обласно! ради в перелГку затверджених програм 
згадуеться про Гснування окремих регюнальних програм для ВПО, однак у вшьному доступ! вщсутн! 
ц  програми, а також звГти про Тх виконання.

В деяких областях допомога ВПО входить до комплексних програм соцГального i економГчного 
розвитку областей, як! оприлюднено на офщмних сайтах обласних рад, здебшьшого, без окре- 
мого звГтування щодо Тх виконання. До таких областей, зокрема, належать 1вано-Франювська, 
Юровоградська (наявний звГт про виконання комплексно! програми), РГвненська, ЛьвГвська областГ.

ОфГцГйн! сайти нижче зазначених облрад в частит загальних ц!лей та поодиноких заходГв 
мютять йформацю про допомогу ВПО, однак звГти про виконання таких заходГв знайти не можливо: 
ЧержвецькоТ, ЗакарпатськоТ, КиТвсько!, ПолтавськоТ, Терноп1льськоТ, Харк1вськоТ.

ВГдсутн! будь-як згадки щодо заходГв з допомоги ВПО на офщмних сайтах таких обласних рад: 
ВГнницькоТ, ВолинськоТ, МиколаТвсько!, СумськоТ, ЧернГгГвськоТ, ЧеркаськоТ, ХерсонськоТ, а також 
КиТвсько! мГсько! ради.
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦП

На перший погляд може здатися, що ситуацГя в усГх регГонах 
настГльки рГзна, а звши за програмами настГльки по- 
рГзному пГдходять до оцГнки ефективностГ та завдань, 

що в них не вдасться виокремити с п ть ы  риси. Але Тх бтьш е, ыж здаеться. Перша спшьна 
риса - розмитГсть понятмного апарату. Вимушено перемГщенГ особи, тимчасово перемщеы, 
переселенцГ - це ще не повний перелГк синонГмГв, я к  застосовуються у  локальних та регюнальних 
нормативно-правових актах для визначення внутрГшньо перемГщених осГб. ВтГм, ця помилка не 
така суттева, як плутанина з тим, що таке адаптащя, штеграфя чи рештегращя ВПО.

В загальному сенсГ пГд поняттям "ГнтеграцГя» маеться на увазГ поеднання, взаемопроникнення; 
це процес об'еднання будь-яких елементГв (частин) в одне цГле; процес взаемозближення й утво- 
рення взаемозв'язюв. Поряд з цим використовують також поняття "реГнтегращя», що означае 
об'еднання на нових принципах того, що раыше було роз'еднаним. В цьому контекстГ варто зга- 
дати поняття «адаптащя» - пристосування, процес пристосування до норм нового сощуму.

В розумшы соцГологГв:

- соцГальна адаптащя -  пристосування ГндивГда до умов соцГального середовища, форму- 
вання адекватно' системи вщносин Гз соцГальними об'ектами, рольова пластичнють поведГнки, 
ГнтеграцГя особистостГ у соцГальнГ групи, дГяльнГсть щодо освоення стабшьних соцГальних умов, 
прийняття норм i цГнностей нового соцГального середовища, форм соцГальноТ взаемодГ';

- соцГальна ГнтеграцГя мае два значення: 1) процес i стан поеднання рГзних за якютю 
соцГальних елементГв у цшюне утворення; 2) процес входження до певноТ системи (цГлГсностГ), 
яка вже утворилась, тГеТ чи шшоТ соцГальноТ частки (групи, ГндивГда), що зливаеться з системою 
i набувае ознак Т' структурного, складового елемента.

Останым часом поняття соцГальноТ ГнтеграцГ', адаптацГ' та реГнтеграцГ' вживаеться для опи- 
су процесГв, спрямованих на допомогу ВПО, зокрема в загальнодержавних та мюцевих програ- 
мах допомоги.

Важливо розумГти цю рГзницю та правильно застосовувати термГни. Зокрема, описуючи за
ходи, що проводяться для створення необхщних умов проживання ВПО на новому мющ, варто 
вживати термши "ГнтеграцГя» та "адаптащя», як два пов'язан та доповнюючГ один одного про- 
цеси, в яких особу спочатку вбудовують у новГ умови (штегрують), а потГм допомагають у них 
Гснувати (адаптують).

В якостГ певного стандарту розумшня нашою державою процесГв ГнтеграцГ', реГнтеграцГ' та 
адаптацГ' ВПО слщ згадати Комплексну державну програму щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацГ' 
та реГнтеграцГ' громадян УкраТни, я к  переселилися з тимчасово окупованоТ територГ' УкраТни та 
райоыв проведення антитерористичноТ операцГ' в шшн регюни УкраТни, на перюд до 2017 року, 
затверджену Постановою Уряду вщ 16 грудня 2015 р. №1094. Метою ще' Програми визначено:

- розв'язанння основних проблем ВПО та зниження рГвня соцГальноТ напруженостГ серед них 
i в суспшьствГ;

- сприяння ГнтеграцГ' та сощальнш адаптацГ' таких осГб за новим мюцем проживання;

- допомога в забезпечены створення належних умов для життедГяльностГ, прав та реалГзацГ' 
потенщалу;
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- забезпечення соцГальноТ, медично!, психолопчно! та матерГально! пГдтримки;

- створення передумов для компенсацм завдано! Тм майново! (матерГально') та морально! 
шкоди;

- створення сприятливих умов для добровтьного повернення на мГсця попереднього 
проживання.

Як видно, мова йде, радше, про штегращю ВПО i аж ыяк не про реГнтеграцГю, як про це сказа
но в назв! програми. КрГм того, змютом понять Гнтеграц!я i адаптацГя охоплюються деяк видГлен! 
окремо цГлГ. В цтом у, слГд вказати на вщсутнють розумГння цих процесГв; вГдсутнГсть необхщного 
для Тх ефективно! реалГзацй' вщокремлення, визначення понять та перелГку заходГв, що мае 
передбачати кожен процес. Неправильне визначення зазначених процесГв мае наслщком не- 
правильне формулювання цтей, вщсутнють досягнення можливих р е з у л ь та т  та недостатню 
ефективнють програми. Це, своею чергою, негативно впливае на процеси формування програм 
допомоги ВПО на регюнальному р!вн!, не надаючи необхщних керГвних засад i шляхГв руху для 
вирГшення проблем ВПО.

Тому розглядають мюцев! програми, як! визначен як так!, що спрямован на адаптацГю та 
штегращю ВПО i передбачають процеси надання соцГальноТ допомоги ВПО в рГзних Тх формах.

Для прикладу, варто згадати затверджену в Донецькш областГ регюнальну програму 
штеграцм, соцГальноТ адаптацй' та захисту внутрГшньо перемГщених осГб на 2015-2016 роки, в 
яюй, здебГльшого, йдеться про надання соцГальноТ допомоги. Заходом соцГальноТ штеграцм 
варто вважати забезпечення перепщготовки та профорГентацй', допомогу в пошуку роботи 
безробГтним ВПО.

Заходи Програми соцГальноТ пГдтримки внутрГшньо перемГщених осГб з тимчасово окуповано! 
територй', райоыв проведення антитерористично! операцй' на територГю Житомирсько! област! 
та вшськовослужбовщв, працГвникГв Збройних Сил УкраТни на 2017 р к  дшсно передбачають на
дання соцГальноТ пГдтримки ВПО та не мютять заходГв штеграцм та адаптацй'.

Заходами соцГальноТ штеграцм ВПО вирГзняеться Обласна комплексна Програма соцГального 
захисту населення 1вано-Франювсько! областГ на 2017-2021 роки. До них, зокрема, вщнесли: 
забезпечення внутрГшньо перемГщених осГб запрошеннями для безкоштовного вщвщування 
обласних, районних i мюьких культурно-мистецьких заходГв та мюцевих музеТв у межах виз- 
начених квот; залучення внутрГшньо перемГщених осГб до уч а с т в конкурсах, вГкторинах, кон
цертах, бГблютечних вечорах, Гнших тематичних заходах, що проводяться в закладах культури 
областГ; оргаызащю курс!в пщвищення рГвня володГння державною мовою для рГзних вГкових 
груп внутрГшньо перемГщених ос!б; висвГтлення у засобах масово! Гнформацй' проблем сГмей 
внутрГшньо перемГщених ос!б та шляхГв Тх вирГшення та шшм.

РегГональна цГльова програма щодо пГдтримки та адаптацй' внутрГшньо перемГщених ос!б у 
Луганськш областГ на 2017-2018 роки цшава викладенням i спрямованГстю, адже передбачае 
низку лопчно викладених заходГв надання соцГальноТ допомоги з метою адаптацй' населення.

В цтом у, розглянут приклади програм допомоги ВПО даю ть пщстави говорити про 
вщсутнють розумГння, як на державному, так i на мюцевому р!вн!, сут! процесГв соцГальноТ 
адаптацй'та штеграцм та про необхщнють формування пщходГв держави до вирГшення зазначе- 
ного питання.
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З огляду на результати окремих регюнальних програм Тх заходи можна рекомендувати 
р оздти ти  таким чином

Репональна програма щтеграци, сощальноТ адаптацй та захисту внутршньо перемiщених 
oci6 на 2015 - 2016 роки ДонецькоТ обласл

Заходи сощальноТ допомоги
1) надання матерiальноT (благодiйно'l) допомоги ВПО
2) забезпечення тимчасовим житлом прийомних бмей, дитячих будинкiв сiмейного типу
3) оргашзащя оздоровлення та вiдпочинку дбей iз ciмeй тимчасово вимушених переселение
4) забезпечення харчування в школах для дбей ВПО

Заходи сощальноТ ттеграци та такi, що спрямоваш на соцiальну iнтеграцiю
1) створення та забезпечення функцюнування мобiльних та послйно дiючих iнформацiйних цeнтрiв
2) створення единого онлайн-порталу Ыформащйно-консультащйних послуг
3) розмщення iнформацiT про оргашзацй, що надають гуманiтарну та блащщйну допомогу на 
веб-ресурсах органiв влади
4) забезпечення перепщготовки та профорiентацiT, допомога у пошуку роботи
5) спрощення процедури переведення та зарахування учшв до навчальних закладiв
6) створення кабЫелв пcихологiчноT реаб1л1тацГГ для ВПО
7) оргашзащя i проведення на постный оcновi антистресового семюару-трешнгу «Людина в пeрiод 
довготривалоТ життевоТ кризи»

Заходи сощальноТ адаптацй та таю, що спрямоваш на сощальну адаптацiю
1) створення належних умов проживання,
2) забезпечення сприятливих умов для навчання дшей ВПО у навчальних закладах,
3) створення мeрeжi ю г^ в  для взаемодопомоги та розвитку для ВПО у мютах та районах област1

Програма сощальноТ пщтримки внутрiшньо перемiщених осiб з тимчасово окупованоТ 
територи, райошв проведення антитерористичноТ операцй на територи ЖитомирськоТ обласл 
та вмськовослужбовщв, працiвникiв Збройних Сил УкраТни на 2017 р1к

Заходи сощальноТ допомоги
1) надання ВПО грошовоТ допомоги як таким, що потрапили у важк життевi обставини
2) забезпечення ВПО умовами тимчасового проживання в установах, пщприемствах, оргашзащях 
област та харчуванням за необхщносл

Мiська комплексна програма соцiального захисту населення мюта Запорiжжя 
Заходи сощальноТ допомоги
1) надання одноразово!' грошовоТ допомоги внутршньо пeрeмiщeним особам, як переТхали на 
тeриторiю м.Запорiжжя
2) створення умов для тимчасового проживання та безоплатного харчування внутршньо 
перемщених обб

Програма зайнятостi населення ЗапорiзькоТ областi на перiод до 2017 р.

Заходи сощальноТ ттеграци та таю, що спрямоваш на сощальну штегращю
1) пошук роботи громадянам УкраТни, зокрема внутршньо пeрeмiщeним особам 

Заходи сощальноТ адаптацГГ та таю, що спрямоваш на сощальну адаптащю
1) надання одноразово!' виплати допомоги з безробштя на органiзацiю пщприемницькоТ дiяльноcтl
2) забезпечити профeciйну пщготовку, пeрeпiдготовку та пiдвищeння квалiфiкацiT зареестрованих 
безробшних, у т.ч. внутршньо перемщених обб
3) психолопчний супровщ у перюд профнавчання безробшних 1з числа внутршньо пeрeмiщeних обб
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Таким чином, вказаний розподш програмних заходГв на вщповщы процеси не може роз- 
глядатися однозначно, адже однозначност! не Гснуе навГть в соц!олог!чн!й науцГ. В буль-якому 
випадку, саме ц!л! та заплановаы результати окремих процесГв даю ть можливють чГтко визна- 
чити: це соцГальна адаптацГя, Гнтеграц!я чи соцГальна допомога.

Варто видшити й Гнш! особливост! процесу сприяння Гнтеграцй' ВПО.

Попри затяжний характер вмськово! агресГ'' РосГТ, що вилилась у виникнення стало! зони 
вшськового протистояння на Сход! УкраТни та окупацп Криму, а також факт законодавчого визна
чення поняття внутрГшньо перемГщених ос!б бшьш н!ж два роки тому, мюцева влада у бГльшост! 
районГв не посышае вирГшувати комплекс нагальних проблем ВПО. Регюнальш (обласы) про
грами у переважый бГльшост! областей щодо пГдтримки, соцГальноТ адаптацй' та ремтеграцй' 
громадян УкраТни, як! переселилися з тимчасово окуповано! територй' УкраТни та районГв прове
дення антитерористично! операцй', не прийнятй а там, де прийнятй -  не виконуються через брак 
кош тв та вщсутнють бажання шукати нов! шляхи вирГшення проблем.

На мюцевому рГвн! органи мюцевого самоврядування подекуди проявляють бшьшу 
активысть на своему рГвн! у прийнятт! таких програм та Тх виконаны (м. Миргород ПолтавськоТ 
областГ, м. Бша Церква КиТвсько! областГ).

Забезпечення сощальною пГдтримкою суперечить принципу соцГальноТ справедливости 
оскГльки найбГльше допомоги отримують ВПО, як! оселились у соцГальному житл! та МКП у ве
ликих мютах, а найменше -  ВПО у селах та селищах i т  ВПО, як! i до конфлГкту забезпечува- 
ли себе самостшно. Левова частка проаналГзованих програм передбачала рГзн! види допомог 
саме для тих громадян, як! вже отримали допомогу у вигляд! соцГального житла та мають права 
на Гнш! види пшьг.

В переважый бГльшост! областей обмежилися внесенням внутрГшньо перемГщених ос!б та 
питань Тх пГдтримки i допомоги до вже юнуючих цшьових програм або шляхом додавання окре
мих пунктГв до цих програм, або розширенням категорш вигодоотримувачГв за рахунок ВПО.

Значний поштовх у проведены заходГв щодо соцГальноТ адаптацй' та рештеграцй' ВПО нада- 
ла допомога мГжнародних оргаызащй, особливо там, де така допомога надавалася за умови 
мобшГзацй' мюцевих ресурсГв (КГровоградська область, Полтавська область).

Моыторинг показав, що чим менша чисельысть облкованих ВПО, тим менше уваги 
придшяеться прийняттю регГональних програм соцГальноТ адаптацй' та рештеграцй' ВПО, i, 
вГдповГдно, вирГшенню цих проблем. При цьому не враховуеться, що:

проблема Гснуе в будь-якому раз!, адже немае жодно! областГ, де б не було ВПО, рГзний лише 
обсяг навантаження;

в процес! загострення бойових дм або соцГальноТ напруги на зазначених територГях кшькють 
ВПО може значно зрости, але регюни за вщ сутност вщповщних програм значною мГрою зали- 
шаться неготовими до вирГшення цих проблем;

ВПО, значною мГрою, - це найбшьш мобшьы та активн! громадяни працездатного вму, i у 
мюцево! громади повинна бути пряма защкавлеысть в Гнтеграцй' цього активу;

без ефективних регГональних програм штегращя ВПО може перетворитися у тривалий про
цес з! всГма негативними явищами, що можуть призвести до несприйняття з боку ВПО мюцево! 
громади.

Значну допомогу у формуваны та прийнятт! ефективних програм соцГальноТ Гнтеграцй' та 
адаптацй' ВПО могли б надати дан! про реальы потреби ВПО, але юнуюча система Тх облму не 
дозволяе це зробити.

ВирГшення проблеми виокремлення сощальних виплат вщ виплат пенсшних може
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значно змшити д а т  о б лк у  ВПО i, вГдповГдно, загальнодержавнГ потреби таких осГб. 
Враховуючи викладене, при розробцГ програм на наступний перюд доцтьно :
-застосувати логГчну модель проекту, що буде поетапно описувати саму програму, ресурси, 

я к  плануеться залучити для реалГзацГ' програми, короткостроковГ та довгостроковГ результа- 
ти та вплив програми на рГвень ж иття вГдповГдно' цтьово '' групи або де ктько х  цГльових груп. 
Лопчна модель дозволить ще на ста д " розробки встановити та рГвномГрно розподтити  необхщн 
ресурси, запланувати реальнГ показники для офнки прогресу, який заплановано досягнути на 
промГжних етапах програми, що, своею чергою, дозволить б ть ш  якюно продемонструвати ре- 
зультати програми в цтом у.

-докорГнно змГнити Гндикатори ефективностГ, застосувавши комплекснГ Гндикатори 
ефективностГ, передбачивши Гндикатори короткострокових р е з у л ь та т  програми, довгостроко- 
вих результатГв та юнцевого результату, що дозволить у процесГ реалГзацГ' програми та оф нц 
Т' ефективностГ застосувати такГ засоби офнювання, як формуюча оцГнка програми, офнка 
процесГв, оцГнка результатГв та провести пщсумкову оцГнку програми.

-виключити з програми можливють застосування «середнього» показника ефективностГ, 
застосувавши натомють шкалу ефективностГ та офнки вГд базових показниюв до очГкуваного 
результату.

Розробити нову Методику проведення офнки ефективностГ здшснення органами виконавчо' 
влади контролю за виконанням завдань, визначених законами Укра'ни, актами Президента 
Укра'ни, постановами Верховно' Ради Укра'ни, ухваленими вГдповГдно до КонституцГ' та закоыв 
Укра'ни, актами Кабшету М УстрГв Укра'ни, дорученнями Прем 'ер-мУстра Укра'ни.
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