
ПРОЕКТ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

  від     №  

 

Комплексна державна програма  

щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, в інші регіони України 

 

Метою Програми є забезпечення соціальної, фізичної, медичної, 

психофізіологічної та матеріальної підтримки (супроводу) осіб, що тимчасово 

покинули території, постраждалі від бойових дій на Донбасі та переселилися з 

тимчасово окупованої території України в інші регіони України, а також 

забезпечення їм належних умов життєдіяльності та стимулювання до повернення 

на постійні місця проживання на території, де органи державної влади 

здійснюють свої повноваження в повному обсязі. 

 

І. Загальна частина 

Розроблення Програми обумовлено необхідністю в соціальному захисті 

громадян, що тимчасово покинули постраждалі від бойових дій території або 

тимчасово окуповані території України, їх повернення до нормального життя, та 

створення відповідних умов для їх повернення на постійне місце проживання на 

території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному 

обсязі.  

Досягнення поставленої мети Програми можливе шляхом: 

 соціального захисту та соціального супроводу переміщених громадян, перш 

за все, із числа найменш захищених категорій населення (люди похилого 

віку, інваліди, багатодітні сім’ї, одинокі матері (батьки) з дітьми тощо); 

 дотримання прав і гарантій громадян, в тому числі на працю; 

 дотримання принципів субсидіарності, соціальної справедливості, 

прозорості та неупередженості, взаємовідповідальності, взаємоповаги та 

взаємопорозуміння; 

 забезпечення консолідації зусиль органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, благодійних організацій для відновлення їх 

життєдіяльності;  
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 залучення до заходів громадського сектору, благодійних, волонтерських та 

релігійних організацій, соціальних партнерів, приватного сектору 

економіки, зарубіжних організацій тощо;  

 вдосконалення нормативно-правової бази з питань ліквідації ситуацій 

ризику (збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуацій, 

стихійних лих тощо), у тому числі у частині врахування потреб інвалідів з 

ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату розумовою 

відсталістю, психічними розладами тощо. 

 створення сприятливих умов для повернення внутрішньо переміщених осіб 

до місць постійного проживання на території де органи державної влади 

здійснюють свої повноваження в повному обсязі і забезпечення для них 

безпечних умов життєдіяльності; 

 матеріального, фінансового, інформаційно-консультаційного сприяння з 

боку держави особам, що повертаються на місця постійного проживання; 

 недопущення корупційних дій, випадків штучного соціального утримання 

(соціального паразитизму), недобросовісної конкуренції та завідома 

неправдивої інформації про матеріальний стан переселенців та ін.  

 

Необхідною умовою реалізації Програми є підтримка ініціатив з 

установлення миру, а також активної державної політики сприяння соціальній, 

фізичній, медичної, психофізіологічній та матеріальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб. 

  

II. Аналіз ситуації з внутрішньо переміщеними особами  

 

Проведений аналіз щодо розрахунку виплати коштів, працевлаштування, 

поставлення на облік у центрі зайнятості, переведення на навчання до шкіл, 

закладів професійно технічної освіти та вищих навчальних закладів, який дає 

підставу сформувати такі основні висновки:  

– 299 100 (152 842 сім’ї) внутрішньо переміщених осіб звернулись до 

територіальних органів соціального захисту по допомогу або консультацію, з 

яких: 

– 8 139 сімей (14 591 осіб) переселилися з АР Крим, м. Севастополя; 

– 144 703 сімей (284 509 особи) – із східних областей. 

За сприянням у працевлаштуванні до центрів зайнятості станом на 

19.12.2014 звернулися 31 294 осіб; 29 452 осіб зі східних регіонів та 1 843 осіб з 

АР Крим та м. Севастополя. Працевлаштовано 5 144 осіб (457 – з АР Крим, 4 687 
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– із східних областей), отримали статус безробітного 19 513 осіб (1 257 – з АР 

Криму, 18 256 – із східних областей), призначено (поновлено) виплату допомоги 

по безробіттю 12 684 особам. 

З питань переведення на нове місце перебування пенсійних справ 

звернулося 768 795 особи, з них 766 288 осіб із східних областей. Включено у 

відомість по виплаті пенсій 673 301 особа за тимчасовим місцем проживання.  

Із 35 220 осіб, які звернулися за соціальною допомогою, призначено різні 

види соціальної допомоги 32 028 особам.  

З Донецької області до інших адміністративно-територіальних одиниць 

України переїхали 38 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 301 

дітей та 89 прийомних сімей, в яких виховується 214 дітей-сиріт, і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Всього – 515 дітей. 

З них:  

– 15 дитячих будинків сімейного типу та 27 прийомних сімей повернулися до 

постійного місця проживання, де діти і будуть відвідувати школи;  

Більшість родин забезпечені необхідним навчальним приладдям, одягом та 

взуттям.  

З Луганської області до інших адміністративно-територіальних одиниць 

України переїхали 22 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 143 

дітей та 42 прийомних сімей, в яких виховується 82 дітей-сиріт, і дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Всього – 225 дітей.  

З них:  

– 2 дитячих будинки сімейного типу та 8 прийомних сімей повернулися до 

постійного місця проживання, де діти і будуть відвідувати школи;  

Більшість родин забезпечені необхідним навчальним приладдям. 

 серед переміщених осіб у категорійному розрізі переважають діти, особи 

похилого віку та молодь; 

 найбільшу частку переміщених осіб у регіональному розрізі взяли на 

утримання Дніпропетровська, Харківська та Одеська області і м Київ; 

 за інформацією окремих волонтерських організацій, органів місцевого 

самоврядування та профільних спеціалістів зустрічалися випадки 

небажання переміщених осіб інтегруватися до умов проживання на 

територіях, де їх тимчасово розміщено.  
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ІІІ. Проблеми, що виникають із організацією внутрішнього 

переміщення осіб із території, де відбувався військовий конфлікт, та їх 

повернення до місць постійного проживання, після звільнення відповідних 

поселень  

 

Проведений аналіз ситуації із внутрішньо переміщеними особами, вивчення 

наявної законодавчо-нормативної бази, ознайомлення із оцінками профільних 

експертів, посадовців, представників громадськості, у т.ч. волонтерських 

організацій, свідчать про наявність цілого комплексу проблем, які потребують 

першочергового вирішення, а саме: 

 не розроблено чіткого механізму критеріїв відбору для надання 

соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам, у залежності від 

їхнього матеріального стану, соціального статусу; 

 відсутність повної інформації щодо розміру збитків (майнової шкоди), 

завданих внутрішньо переміщеним особам; 

 відсутність компенсаційних механізмів стосовно можливого 

відшкодування у подальшому витрат на утримання внутрішньо 

переміщених осіб у залежності від їхнього матеріального стану; 

 відсутність повної інформації щодо наявних вільних місць у дошкільних 

та шкільних закладах, спеціалізованих закладах для тимчасового 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, влаштування дітей до 

дошкільних та начальних закладів тощо; 

 проблеми законодавчо-нормативного характеру під час оформлення, 

відновлення та провадження внутрішньо переміщеними особами, після 

повернення на постійне місце проживання, своїх майнових прав 

(повернення (отримання) кредитів, оформлення спадщини, оплата 

заборгованості послуг (їх невиплата) ЖКГ, повернення на роботу, 

отримання (неотримання) зарплати, відновлення інших прав у зв’язку із 

форс-мажорними обставинами, в т.ч. у підприємницькій діяльності 

(сплата податків тощо); 

 відсутність у більшості внутрішньо переміщених осіб фінансових 

ресурсів для життєзабезпечення; 

 наявність у багатьох переміщених осіб психофізіологічних травм та 

відсутності програми надання відповідної допомоги. 
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IV. Концептуальні підходи адаптації внутрішньо переміщених осіб їх 

психофізіологічної і соціальної реабілітації  

Серед ключових засад адаптації внутрішньо переміщених осіб на перших 

позиціях перебувають безумовно соціально-економічні чинники, які сформують 

позитивний мотив, як до участі в суспільно-політичному житті, так і до 

повернення на місця постійного проживання. Ключовими реабілітаційними 

кроками до цього виступають заходи, передбачені у програмі створення робочих 

місць та стабілізації зайнятості, інших стратегічних документах, зорієнтованих на 

соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та відновлення Донбасу. 

Поряд з цим, украй важливим, якщо не головним, виступає завдання щодо 

стимулювання зазначених осіб до повернення на місця постійного проживання, 

соціальна, психологічна, професійна реабілітація, виховання у населення 

Луганської та Донецької областей національно-патріотичних проукраїнських 

цінностей та мотивів, забезпечення для них там безпечних умов життєдіяльності. 

У цьому контексті необхідний ряд запобіжних заходів, які б 

унеможливлювали нецільове використання коштів, благодійних внесків, 

міжнародної допомоги, формування з окремих категорій населення соціальних 

утриманців.  

 

V. Пріоритетні напрями соціальної, фізичної, професійної, 

психофізіологічної та матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб 

 Пріоритетними напрямками адаптації внутрішньо переміщених осіб є 

відновлення соціального статусу і формування установок щодо пристосування до 

нових умов нормальної життєдіяльності. Подолання психофізіологічних травм, 

стресового стану, соціальної апатії, втрати віри у майбутнє та позитивного 

сприйняття дійсності. 

 Організація та надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам у місцях їх тимчасового перебування та проживання. 

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом 

об'єктів для проживання внутрішньо переміщених осіб, якістю харчових 

продуктів та питної води тощо. 

Надання правового і матеріального захисту, підготовка до професійної 

діяльності, адаптація, реадаптація, навчання, перенавчання чи перекваліфікація. 

 Забезпечення фінансових ресурсів для повернення та життєзабезпечення 

після повернення на звільнені від терористів місця проживання. 

 Розроблення спрощеного механізму при повернення на постійне місце 

проживання своїх майнових дій (оформлення субсидій, повернення (отримання) 



6 

 

 

кредитів, оформлення спадщини, оплата заборгованості послуг (їх невиплата) 

ЖКГ, повернення на роботу, отримання зарплати, відновлення інших прав у 

зв’язку із форс-мажорними обставинами, в т.ч. у підприємницькій діяльності 

(сплата податків тощо). 

 Створення реєстру втрат населенням майна, житла, розмірів 

заборгованості у зарплаті, субсидіях, пенсіях тощо. 

 Вдосконалення нормативно-правової бази з питань ліквідації ситуацій 

ризику (збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуацій, стихійних лих 

тощо), у тому числі у частині врахування потреб інвалідів з ураженням органів 

зору, слуху, опорно-рухового апарату розумовою відсталістю, психічними 

розладами тощо. 

 

VІ. Оцінка фінансових ресурсів для виконання Програми 

Заходи направлені на реалізацію Програми провадитимуться за рахунок 

коштів Державного бюджету України та донорських коштів (допомог) 

міжнародних фінансових організацій, урядів та окремих осіб. 

 

VІІІ. Очікувані результати реалізації Програми 

У результаті реалізації заходів Програми вдасться залучити до суспільно 

корисного життя 90 % внутрішньо переміщених осіб та повернути до місць 

постійного проживання на території, де органи державної влади здійснюють свої 

повноваження в повному обсязі, не менш як 70 % тимчасових переселенців.



ПРОЕКТ 

Додаток до Програми 

Комплексна державна програма  

щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України 

та районів проведення антитерористичної операції, в інші регіони України 

№ 

з/п 
Напрями 

№ 

з/п 
Заходи Термін Виконавці 

1. Створення 

сприятливих умов 

для повернення 

внутрішньо 

переміщених осіб 

до нормальної 

життєдіяльності 

1.1. 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів та консультацій, 

у тому числі виїзних, з питань, пов’язаних з наданням соціальної 

підтримки та послуг за місцем тимчасового проживання внутрішньо 

перемішених осіб.  

постійно Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, 

обласні та Київська міська державні 

адміністрації  

1.2. 

Надання правового і матеріального захисту, підготовка до 

професійної діяльності, адаптація, реадаптація, навчання, 

перенавчання чи перекваліфікація. 

постійно Мінсоцполітики, МОН, Державна 

служба зайнятості, обласні та 

Київська міська державні 

адміністрації  

1.3. 

Створення гарячих ліній з питань впровадження належних умов 

життєдіяльності та покладання на такі служби аналітичних функцій і 

функцій зі збору адміністративних даних про внутрішньо 

переміщених осіб. 

2015 рік Обласні та Київська міська 

державні адміністрації  

1.4. 

Організація та надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам у місцях їх тимчасового перебування та проживання 

постійно МОЗ, структурні підрозділи з 

питань охорони здоров’я обласних, 

Київської міської державних 

адміністрацій 

1.5. 

Виділення цільових коштів з державного бюджету України для 

фінансування організації та надання медичної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам у відповідних областях 

постійно Мінфін, Мінсоцполітики, МОЗ, 

структурні підрозділи з питань 

охорони здоров’я обласних, 

Київської міської державних 

адміністрацій 

1.6. 

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за 

станом об’єктів для проживання внутрішньо переміщених осіб, 

якістю харчових продуктів та питної води тощо. 

постійно Державна санітарно-

епідеміологічна служба 

2. Сприяння 

адаптації 

внутрішньо 

2.1. Розроблення компенсаційних механізмів стосовно можливого 

відшкодування у подальшому витрат на утримання внутрішньо 

переміщених осіб після їх повернення до місця постійного 

березень 

2015 

року 

Мінфін, Мінрегіон, 

Мінекономрозвитку, 

Мінсоцполітики, 
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№ 

з/п 
Напрями 

№ 

з/п 
Заходи Термін Виконавці 

переміщених осіб  проживання у залежності від їхнього матеріального стану; 

забезпечення фінансових ресурсів для повернення внутрішньо 

переміщених осіб та життєзабезпечення після повернення на 

звільнені місця постійного проживання; сприяння поверненню 

внутрішньо переміщених осіб шляхом фінансування витрат, 

пов’язаних з їхнім переїздом до місць постійного проживання.  

Мінінфраструктури, обласні та 

Київська міська державні 

адміністрації  

2.2. Сприяння поверненню внутрішньо переміщених осіб шляхом 

фінансування витрат, пов’язаних з їхнім переїздом до місць 

постійного проживання. 

березень 

2015 

року 

Мінінфраструктури, Мінрегіон, 

Мінсоцполітики 

3. Створення 

передумов для 

сприяння 

поверненню 

внутрішньо 

переміщених осіб 

до покинутих 

місць проживання 

3.1. Формування та ведення реєстру розмірів збитків (майнової шкоди), 

завданих внутрішньо переміщеним особам, у тому числі розмірів 

заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій та інших 

соціальних платежів 

березень 

2015 

року 

Луганська ОДА, Донецька ОДА, 

Мінрегіон, Мінсоцполітики 

Мінекономрозвитку, Мінфін, 

обласні та Київська міська державні 

адміністрації  

3.2.  Визначення переліку об’єктів соціальної і дорожньо-транспортної 

інфраструктури, житлово-комунального господарства, житлового 

фонду, що потребують першочергового відновлення з обсягом 

необхідних коштів 

травень 

2015 

року 

Державне агентство з питань 

відновлення Донбасу, Мінрегіон, 

Донецька та Луганська обласні 

державні адміністрації, Центральні 

органи виконавчої влади  

3.3.  Проведення роботи щодо відновлення інфраструктури на територіях 

постраждалих від бойових дій, зокрема об’єктів соціального захисту 

населення (будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), закладів соціального 

захисту бездомних осіб та інше). 

постійно Обласні та Київська міська 

державні адміністрації, 

Мінінфраструктури, 

Мінекономрозвитку, Мінфін, 

Мінсоцполітики 

3.4. Розроблення для внутрішньо переміщених осіб, при поверненні на 

місця постійного проживання, спрощеного механізму оплати 

заборгованості послуг (їх невиплати) ЖКГ, повернення на роботу, 

отримання (неотримання) зарплати, відновлення інших прав у 

зв’язку із форс-мажорними обставинами, в т.ч. у підприємницькій 

діяльності (сплата податків). 

квітень 

2015 

року 

Мінюст, Мінсоцполітики, 

Мінрегіон, Мінфін, 

Мінінфраструктури 

3.5. Проведення роботи щодо сприяння з надання внутрішньо 

переміщеним особам кредитів на придбання земельних ділянок, 

придбання та будівництво житла 

постійно Мінфін, Мінрегіон, 

Мінагрополітики 
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