
 
Проект 

  

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
  

Р І Ш Е Н Н Я  
  

  
від                            №  

м. Краматорськ        

  
Про затвердження міської Програми  
соціального захисту та підтримки 
внутрішньо переміщених осіб  
на 2021-2023 роки 
   

З метою забезпечення соціальної, правової, матеріальної підтримки внутрішньо 
переміщених осіб, на виконання  Закону України від 20.10.2014 № 1706-VII «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та  розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 21.11.2018 №944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення», керуючись ст. 26, ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

міська рада  
  
В И Р И Ш И Л А:  
  

1. Затвердити міську Програму соціального захисту та підтримки внутрішньо 

переміщених осіб на 2021-2023 роки (далі – Програма, додаток 1). 
  
2. Структурним підрозділам міської ради, установам та організаціям міста 

забезпечити виконання заходів з реалізації міської Програми соціального захисту та 
підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2021-2023 роки (далі – заходи, додаток 2). 

  
3. Виконавцям заходів щокварталу до 5 числа надавати управлінню праці та 

соціального захисту населення Краматорської міської ради інформацію про хід їх виконання.  

  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Катальнікову О.Г. – 

заступника міського голови.   
 
 

Міський голова              О.В. Гончаренко  
  

  

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

              рішення міської ради  
 №  

  
 

Міська програма  
соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб  

на 2021-2023 роки  
 
 

Паспорт міської програми  

  

 

1. Назва:   
Міська програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 

2021-2023 роки. 
 

2. Підстава для розроблення:  
Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік 
внутрішньо переміщених осіб», Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 
«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»,   
розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015№1276-р «Перелік населених 
пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 944-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 
впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення». 

 

3. Розробник:  
Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради, 

структурні підрозділи міської ради, установи та організації міста. 
 

4. Відповідальні виконавці:  
Структурні підрозділи Краматорської міської ради,  установи та організації міста. 
 
 

5. Термін реалізації програми:  
2021-2023 роки.  
  

 

 

 

 

 



 
І. Загальна характеристика програми  

 
В основу міської програми соціального захисту та підтримки внутрішньо 

переміщених осіб на 2021-2023 роки  (далі – міська програма) покладено принцип об'єднання 
зусиль структурних підрозділів міської ради, установ та організацій міста щодо вирішення 
нагальних потреб для внутрішньо переміщених осіб, які гостро потребують соціального 
захисту.  

Міську програму розроблено на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 21.11.2018 №944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 

переміщення».  
Міською програмою передбачені заходи, що здійснюються на місцевому рівні з 

метою соціальної, правової, матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, сприяння 
вирішенню їх соціально-побутових проблем.  

  

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована міська програма  
  

Значна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перебуває на території, 
підконтрольній українській владі у Донецькій області.  З початку 2014 року до управління 

праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради звернулося для 
постановки на облік 96045 внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.12.2020 в місті 
Краматорську перебувають на обліку 48921 внутрішньо переміщених осіб, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції.  

Для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції, управлінням праці та соціального захисту населення 
Краматорської міської ради за 2020 рік призначена адресна допомога для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 6772 сім'ям на суму 
97773,10 тис. грн. 

Більшість внутрішньо переміщених осіб, які прибули на територію, підконтрольну 
українській владі, потребують матеріальної, правової, соціальної допомоги.  

В умовах сьогодення зазначена категорія населення потребує уваги з боку органів 

місцевого самоврядування. Зокрема, в наданні їм соціальної підтримки та правової допомоги. 
Розв’язання існуючих проблем потребує розробки та реалізації міської програми соціального 
захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2021–2023 роки.  

  

ІІІ. Мета програми  
  

Міську програму розроблено з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи щодо підвищення рівня поінформованості та забезпечення соціальної підтримки 
внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в місті Краматорську. 

 

IV. Шляхи виконання міської програми  
  

  Міська програма спрямована на поступове вирішення основних проблем та 
підвищення рівня соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.  
  З метою виконання міської програми розроблено заходи (додаються).  
 



 
  

V. Джерела фінансування  
  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів різних видів бюджетів. 
 

VI. Очікуваний результат  
  

Забезпечення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, поліпшення 
матеріального стану, забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з 
підприємствами, організаціями та установами міста. 

Вирішення соціально-побутових питань, пов’язаних з організацією тимчасового 
проживання, своєчасна виплата адресної державної допомоги для покриття витрат на 
проживання особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території, районів 
проведення антитерористичної операції.  

  
  
  
Секретар міської ради             І.І. Степанченко 
  



 
Додаток   
до рішення міської ради 

№ 
 

Заходи з реалізації міської програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб  
на 2021-2023 роки  

№  
п\п 

Зміст заходу  
Відповідальні за  
  організаційне   

забезпечення  
Очікуваний результат  

 

1  2  3  4  

1.  Ведення обліку та видача довідок про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб  
  

управління праці та 
 соціального захисту 

населення  

забезпечення виконання законо-
давства  

2.  Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг  

управління праці та 
соціального захисту 
населення 

забезпечення виконання законо-
давства  

3.  Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які є 

внутрішньо переміщеними особами, технічними засобами реабілітації 
управління праці та 
соціального  
захисту населення 

соціальна підтримка 

4. Забезпечення роботи комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб 

та учасників Революції Гідності про виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення 

управління праці та 
соціального  
захисту населення 

додаткова матеріальна підтримка  

5. Забезпечення організації надання матеріальної допомоги сім’ям, у яких 

виховуються діти з інвалідністю та діти з онкологічними 

захворюваннями 

управління праці та 
соціального  
захисту населення 

надання додаткових соціальних 

гарантій 

6. Забезпечення роботи комісії для розгляду питань щодо відшкодування 

вартості путівки для оздоровлення дітей, які потребують особливої 

уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми 

управління праці та 
соціального  
захисту населення 

соціальна підтримка 



 

7.  Забезпечення ведення реєстрів внутрішньо переміщених осіб дорослих і 

дітей з метою надання медичної допомоги 
центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги № 1 

системний та своєчасний підхід до 

надання медичної допомоги 

8.  Надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

дорослим та дітям при амбулаторних та стаціонарних станах 
лікувальні заклади  
міста 

покращення   стану   здоров’я   та 

якості життя   

9. Забезпечення своєчасного надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, дітям, які перемістилися без супроводу 

законних представників, та їх влаштування до сімейних форм виховання 

служба у справах 

дітей 
100% надання статусу дітям та 

влаштування їх до сімейних форм 

виховання 

10. Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на обліку як внутрішньо 

переміщені особи  

служба у справах 

дітей 
  

створення відповідних умов для  

проживання, навчання та розвитку 
дитини 

11. Організація оздоровлення та відпочинку дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб, залучення дітей до відпочинку в пришкільних літніх 

таборах 

управління освіти підтримка та захист дітей 

12. Забезпечення сприятливих умов для навчання дітей внутрішньо 
переміщених осіб у закладах загальної середньої освіти 

управління освіти підтримка та захист дітей 

13. Охоплення дітей з числа внутрішньо переміщених осіб позашкільною 
освітою на безоплатній основі 

управління освіти створення умов для покращення 

психолого-педагогічного стану ді-
тей дошкільного та шкільного віку  

14. Забезпечення дітей з числа внутрішньо переміщених осіб повноцінним 
збалансованим безкоштовним харчуванням 

управління освіти підтримка та захист дітей 

15. Психосоціальна підтримка дітей та молоді з числа внутрішньо 
переміщених осіб у навчальних закладах,  проведення  консультаційної  
та просвітницької роботи з батьками та особами, які їх замінюють 

практичні психологи 

закладів  освіти 
створення умов для покращення 

психолого-педагогічного стану ді-
тей дошкільного та шкільного віку 

16. Залучення дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб до участі в 

спортивних заходах 
управління освіти створення сприятливих умов для 

занять фізичною культурою та 

спортом 



 

17. Запровадження механізму безоплатного доступу дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб до Інтернету, баз даних бібліотек у 

державних та комунальних закладах освіти (з урахуванням принципу 

гендерної рівності) 

заклади загальної 
середньої освіти 

сприяння здобуттю якісної освіти 

18. Надання можливості внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю 

отримувати освітні послуги з урахуванням їх права на інклюзивне 

навчання та особливих потреб (з урахуванням принципу гендерної 

рівності) 

управління освіти 
 

підтримка та захист дітей, 
сприяння здобуттю освітніх послуг 

19. Надання можливості внутрішньо переміщених осіб для здобуття 

дистанційної освіти (дистанційного навчання) для осіб, які постійно 

проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі 

економіко-гуманітар-
ний ліцей № 8  імені 

Василя Стуса 

сприяння здобуттю якісної освіти 

20. Забезпечення здобуття внутрішньо переміщеними особами, а також 

мешканцями тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі 

освіти за екстернатною формою навчання 

економіко-гуманітар-
ний ліцей № 8  імені 

Василя Стуса 

сприяння здобуттю якісної освіти 

21. Забезпечення своєчасності взяття на облік та своєчасне поновлення 

виплати пенсії  внутрішньо переміщеним особам 
управління Пенсій-
ного фонду України у 

м. Краматорську 

своєчасне та у повному обсязі 

отримання внутрішньо перемі-
щеними особами пенсійних виплат 

22. Забезпечення проведення інформаційно-консультаційної роботи та 

взаємодія з громадськими організаціями, які опікуються інтересами 

внутрішньо переміщених осіб 

управління Пенсій-
ного фонду України у 

м. Краматорську 

зростання обізнаності внутрішньо 

переміщених осіб в питаннях  

пенсійного законодавства 

23. Організація для внутрішньо переміщених осіб безоплатного 

користування музеями, бібліотеками, клубними закладами та іншими 

об’єктами культури  для внутрішньо переміщених осіб 

управління з гума-
нітарних питань, 
комунальні заклади 

культури  

соціальна підтримка, безкоштов-
ний доступ до культурних послуг, 

що надаються комунальними 
закладами 

24. Сприяння розвитку творчого потенціалу громадян з числа внутрішньо 

переміщених осіб шляхом залучення їх до організації дозвілля, творчих 

майстерень, гурткової роботи, фестивалів, конкурсів, виставок та інших 

управління з гумані-
тарних питань, 
комунальні заклади 

соціальна підтримка, адаптація 

внутрішньо переміщених осіб, 
безкоштовний доступ  внутрішньо 



 

культурно-мистецьких заходів культури переміщених осіб до участі у 

культурно-мистецьких заходах 

25. Залучення молоді з числа внутрішньо переміщених осіб до участі у 

культурно-просвітницьких заходах і програмах 
відділ молодіжної 

політики та у справах 

сім’ї управління з 

гуманітарних питань 

залучення до участі у культурно-
просвітницьких заходах 

26. Забезпечення бланками посвідчень батьків і дітей з багатодітних сімей, в 

тому числі з числа  внутрішньо-переміщених осіб 
відділ молодіжної 

політики та у справах 

сім’ї управління з гу-
манітарних питань 

надання соціальних послуг 

багатодітним сім’ям 

27. Організація тренувань з видів спорту і проведення фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових заходів з залученням внутрішньо 

переміщених осіб 

 

комітет фізичної 

культури та спорту 

управління з гума-
нітарних питань 

залучення внутрішньо перемі-
щених осіб  до фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових 

заходів 

28. Сприяння створенню суб’єктів підприємницької  діяльності з числа 

внутрішньо переміщених осіб шляхом надання одноразової допомоги 

для організації підприємницької діяльності 

Краматорський місь-
кий центр зайнятості 

створення умов для організації   
під-приємницької  діяльності з 

числа внутрішньо переміщених 

осіб шля-хом надання одноразової 

допомоги 

29. Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування безробітних з 

числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових 

договорів 

Краматорський місь-
кий центр зайнятості 

компенсація витрат на оплату 

праці за працевлаштування 

безробітних   на умовах строкових 

трудових договорів 

30. Компенсація зареєстрованим безробітним з числа внутрішньо 

переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування 

Краматорський місь-
кий центр зайнятості 

компенсація безробітним фак-
тичних транспортних витрат на 

переїзд до іншої адміністративно-
територіальної одиниці місця 

31. Забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки 

безробітних  шляхом залучення внутрішньо переміщених осіб до участі 

в громадських та інших роботах тимчасового характеру 

Краматорський місь-
кий центр зайнятості 

забезпечення тимчасової 

зайнятості та матеріальної 

підтримки без-робітних   



 

 
 

32. Здійснення індивідуального супроводу безробітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб, який передбачає протягом 12 місяців психологічну, 

соціальну та юридичну підтримку працевлаштованих громадян з питань 

адаптації на робочому місці 

Краматорський місь-
кий центр зайнятості 

здійснення індивідуального супро-
воду безробітних з числа 

внутрішньо переміщених осіб 

33. Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб на замовлення роботодавців або для самозайнятості, в 

тому числі провадження підприємницької діяльності з урахуванням 
потреб ринку праці. Сприяння підтвердженню професійної кваліфікації 

внутрішньо переміщених осіб за результатами неформального 

професійного навчання за робітничими професіями 

Краматорський місь-
кий центр зайнятості 

здійснення професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації зареєстрованих без-
робітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб 

34. Надання ваучерів як сучасного інструменту підвищення кон-
курентоспроможностї внутрішньо переміщених осіб шляхом отримання 

нової професії 

Краматорський місь-
кий центр зайнятості 

надання ваучерів внутрішньо 

переміщеним особам 

35. Організація та здійснення соціального супроводу осіб з числа 

внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати 
негативний вплив цих обставин 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

соціальна підтримка  осіб з числа 

внутрішньо переміщених осіб 

36. Надання базових соціальних послуг особам з числа внутрішньо 

переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть самостійно подолати  негативний вплив цих обставин 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

соціальне обслуговування осіб з 

числа внутрішньо переміщених 

осіб 

 
 
 
 

 
Секретар міської ради                                                                                                    

 

  

 


