Додаток
до Програми
ПЛАН ЗАХОДІВ
з організації виконання Комплексної державної програми
підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб
на 2015-2016 роки
№
№

Напрями

Заходи

Термін

Виконавці

Очікувані
результати

І. Організаційні завдання та заходи
1.

Удосконалення механізмів
міжвідомчої і
міжсекторальної
координації здійснення
заходів з інтеграції,
соціальної адаптації та
захисту ВПО

1.1.
Створення центрального органу 2015 р.
виконавчої влади з питань внутрішньо
переміщених осіб (ВПО)

КМУ

Посилення
координації та
підвищення
ефективності
допомоги ВПО

1.2.
Створення загальнодержавної 2015 р.
інтегрованої інформаційної бази (реєстру)
даних
щодо
наявних
можливостей
розміщення,
працевлаштування
та
перенавчання ВПО

Мінсоцполітики,
Мінрегіонбуд,
Держмігр служба,
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування
Мінрегіонбуд,
Мінтранс, Мінфін,
МОЗ, МОН,
Мінкульт,
Мінмолодьспорт,
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування
Мінсоцполітики,
Держстат,
ДСНС,

Вдосконалення
обміну інформацією
між центральними
та місцевими
органами виконавчої
влади.
Забезпечення
доступу ВПО,
роботодавців та
інших зацікавлених
сторін до необхідної
інформації

1.3.
Визначення переліку об’єктів Постійно
соціальної
і
дорожньо-транспортної
інфраструктури,
житлово-комунального
господарства,
житлового
фонду,
що
потребують першочергового відновлення (для
забезпечення потреб ВПО та громад їх
розміщення), оцінка фінансової вартості
проведення необхідних робіт
1.4.
Вивчення та облік (зокрема, Постійно
методами статистичних спостережень та
соціологічних опитувань) потреб та намірів
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2.

Удосконалення
законодавства та
нормативно-правової бази з
питань інтеграції,
соціальної адаптації та
захисту ВПО

ВПО для найбільш ефективного задоволення
їх потреб і залучення їх потенціалу в інтересах
громад, в які інтегруються ВПО.
1.5.
Створення
Єдиного 2015
Державного Реєстру відомостей про ВПО (з
відображенням інформації щодо рівня освіти,
спеціалізації за професійною освітою тощо).
Вдосконалити механізми реєстрації та
перереєстрації ВПО.

НАН України

2.1. Розроблення механізму оплати вартості
комунальних послуг за тарифом для
побутових споживачів при тимчасовому
розміщенні ВПО для проживання в офісних
приміщеннях, санаторних та оздоровчих
закладах, дитячих закладах оздоровлення й
відпочинку

2015 р.

Мінрегіонбуд,
НКРКП

2.2. Розроблення та затвердження Комплексної
програми перепідготовки та
працевлаштування ВПО

2015 р.

КМУ,
Мінсоцполітики,
за участі ГО

2.3. Затвердження Програми створення робочих
2015 р.
місць та стабілізації зайнятості у Донецькій та

КМУ,
Мінсоцполітики,

Мінсоцполітики,
Держстат,
ДСНС, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
Компенсація витрат
на оплату
комунальних послуг
при тимчасовому
розміщенні ВПО для
проживання в
офісних
приміщеннях,
санаторних та
оздоровчих
закладах, дитячих
закладах
оздоровлення й
відпочинку
Створення нових
робочих місць для
працевлаштування
ВПО, адаптація
ВПО до вимог
локальних ринків
праці
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Луганській областях на період до 2017 року

за участі ГО

2.4. Розроблення та затвердження Програми
2015 р.
громадських робіт зі створення тимчасових
робочих місць і здійснення організованого
набору працівників для відновлення
пошкоджених (зруйнованих) внаслідок
воєнних дій на підконтрольній Україні
території Донецької та Луганської областей
об’єктів транспортно-дорожньої
інфраструктури, житлово-комунальної та
соціальної сфери, житлового фонду,
будівництва захисних інженерних споруд
вздовж кордону країни з включенням цих
робіт до Переліку пріоритетних галузей
економіки (затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013
р. № 843-р)

КМУ,
Мінсоцполітики,
Мінрегіонбуд,
Мінекономіки,
ОДА Донецької та
Луганської
областей,
за участі ГО

2.5.Перегляд нормативно-правової бази по
2015 р.
створенню житлово-будівельних кооперативів в
частині заснування та реєстрації ЖБК,
інвестування та кредитування житлових програм з
метою запобігання корупційних схем та
забезпечення рівного доступу ВПО до житла.
Забезпечення державних гарантій кредитування
будівництва житла для ВПО.
2.6.Удосконалення нормативно-правової бази з 2015 р.
питань ліквідації ситуацій ризику (збройних
конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуацій,
стихійних лих тощо), у частині врахування потреб
інвалідів.
2.7.Розробка механізму фінансової підтримки 2015 р.
проживання та харчування сімей, в яких на

Мінрегіон, мінюст,
мінфін

Мінсоцполітики,
МОЗ, Мінфін,
Мінрегіон, за
участі ГО
Мінсоцполітики,
Мінфін, Мінрегіон,
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3.

Забезпечення дієвості
програм і заходів з
інтеграції, соціальної
адаптації та захисту ВПО

утриманні є люди з інвалідністю з тяжкими
формами захворювання. Зокрема щодо:
- компенсації витрат на утримання ВПОінвалідів (проживання та харчування) за
термін з 06 жовтня 2014р. до 01 червня 2015р.
в санаторно-курортних закладах Одеської
області
(«Куяльник»,
«Сенетатя»,
«Сперанца», «Плай»);
- внесення змін до Постанови КМУ № 505 від
01.10.2014
з
метою
додаткового
компенсаційного фінансування людей з
інвалідністю на основі диференційованого
підходу з урахуванням 1, 2 і 3 групи
інвалідності, та тяжкості захворювань та
нозологій з пропорційним збільшенням
максимальної компенсації для сім’ї на розмір
збільшення
компенсації
для
осіб
з
інвалідністю;
- компенсації фінансування за проживання та
харчування в пристосованих приміщеннях та
закладах, для утримання сімей, в яких є
інваліди, люди похилого віку (старше 70
років), що не в змозі вести самостійний спосіб
життя, або для яких не знайдено
облаштованого житла. (Передбачити при
бюджетному фінансуванні компенсації за
проживання та харчування таких осіб,
скасування для них дії Постанови КМУ №505
від 01.10.2014)
3.1.Укладення меморандумів (протоколів про 2015 р
наміри) з міжнародними організаціями щодо
сприяння соціальній підтримці громадян України,
які переміщуються з тимчасово окупованої
території
та
районів
проведення

Мінекономіка,
ОДА та КМДА

МЗС за участі
міжнародних та
громадських
організацій

Соціальна підтримка
громадян України,
які переміщуються з
тимчасово
окупованої території
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антитерористичної операції
3.2.Підтримка ГО, які створені ВПО (або за їх Постійно
участі), працюють у сфері захисту прав ВПО та
надання їм допомоги.
3.3.Проведення
нарад,
“круглих
столів”, Постійно
конференцій для вирішення питань соціального
захисту ВПО

4.

Забезпечення прав ВПО на
свободу пересування та
вибір місця проживання,
захисту ВПО від
недобровільного
повернення чи переселення
в місця, де може виникнути
загроза їхньому життю чи

та районів
проведення АТО
Місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування
Мінсоцполітики,
обласні та Київська
міська державні
адміністрації

3.4.Проведення публічних заходів з обговорення Постійно
шляхів
вирішення
проблем
захисту
та
забезпечення прав ВПО

Мінсоцполітики,
ОДА та КМДА

3.5.Розроблення стратегії інформаційної політики 2015
з питань формування ціннісних орієнтацій ВПО:
ідентичності з Україною, патріотизму,
толерантності, правової культури тощо, зокрема
за допомогою цільових інформаційно-освітніх,
культурно-освітніх програм, популяризації
аналітичного огляду історичних та сучасних
подій
4.1.Спрощення процедур, пов’язаних з видачею 2015 р.
документів, необхідних для визнання і реалізації
прав ВПО, а також заміною втрачених документів

Мінінформ, МОН,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування, за
участі ГО

Своєчасне
вирішення
проблемних питань
соціального захисту
внутрішньо
переміщених осіб
Своєчасне
вирішення
проблемних питань
захисту ВПО,
забезпечення прав
ВПО
Соціальна адаптація
та інтеграція ВПО

Держприкордонслу Запобігання
жба,
стигматизації та
Держміграційна
дискримінації ВПО
служба
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здоров’ю
4.2.Забезпечення першочергового задоволення Постійно
потреб найбільш незахищених категорій ВПО
(діти, вагітні жінки, інваліди, особи похилого
віку)

5.

Запобігання проявам
негативного ставлення до
ВПО, забезпечення
соціальної злагоди й
соціальної згуртованості у
місцевих громадах, які
приймають ВПО

5.1.Розроблення планів дій інформаційно- Постійно
освітнього змісту на рівні громад, своєчасного
виявлення фактів стигматизації ВПО та
проведення публічних заходів відповідного
змісту
5.2.Забезпечення реалізації прав ВПО на участь в 2015
управлінні державними справами, обирати й бути
обраними до органів державної влади й органів
місцевого самоврядування

6.

Сприяння самоорганізації
ВПО, створення умов для
активізації їх людського
капіталу,
соціальних
зв’язків, довіри та бажання
працювати для поліпшення
власного життя

6.1.Створення умов і стимулів для розвитку 2015
самоорганізації та взаємодопомоги ВПО через
механізми
взаємодії
з
організаціями
громадянського суспільства

6.2.Залучення ВПО до місцевого самоуправління
в громадах їх компактного проживання;
заохочення створення органів самоорганізації
населення (ОСН) ВПО та їх залучення у життя
місцевих громад.

2015-2016

Мінсоцполітики,
ДСНС,
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
за участі ГО
Місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
за участі ГО
Мінюст,
Місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
за участі ГО
ЦОВВ,
ОДА,
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
за участі ГО
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування

Зменшення
соціальної напруги,
активізація
потенціалу ВПО
щодо участі у житті
приймаючих громад
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6.3.Передбачення можливості (за потребою)
створення спеціальних комітетів з питань ВПО в
органах місцевого самоврядування, посади
помічника голови місцевих органів виконавчої
влади з питань ВПО.
7.

Створення системи
моніторингу та оцінки
ефективності заходів щодо
інтеграції, соціальної
адаптації та захисту ВПО
на національному і
регіональному рівнях

2015

7.1.Розробка методики моніторингу та форм 2015
звітності виконавців Програми

КМУ, Мінюст,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
Мінсоцполітики,
?????

Контроль та аналіз
виконання Програми
інтеграції, соціальної
адаптації та захисту
внутрішньо
переміщених осіб на
2015-2016 роки

7.2.Аналіз рівня соціальної адаптації та інтеграції 2016
ВПО
7.3.Наукове
супроводження
програми
та Постійно
вироблення науково обґрунтованих рекомендацій
щодо забезпечення комплексної й системної
підтримки, соціальної адаптації та інтеграції ВПО

8.

ІІ. Заходи щодо надання гуманітарної допомоги та допомоги у розміщенні й забезпеченні тимчасовим житлом ВПО
8.1.Забезпечення евакуації та надання допомоги постійно
ДСНС, ОДА,
Забезпечення евакуації та
при
переміщенні,
гарантій
безпечного
організації
надання допомоги для
повернення,
захисту
від
недобровільного
громадянського
захисту життя
Надання допомоги
переміщення, насильства, тортур, голоду як
суспільства
щодо виїзду із зони
методу ведення війни, використання людей як
бойових дій
захисного щита, примусового залучення до
збройних формувань, єдності сімей та сприяння
пошукам зниклих родичів
8.2.Створення „гарячих ліній” з питань належного 2015 р
ДСНС,
інформування
ВПО
щодо
можливостей
Міністерство
отримання
необхідних
послуг
(як
від
соціальної
представників державних органів влади, так від
політики,
громадських організацій та ініціатив)
Державне
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8.3. Надання матеріальної допомоги на переїзд,
вирішення житлових питань, облаштування ВПО
в місцях тимчасового переселення.

9.

10.

Забезпечення
першочергових потреб
ВПО

9.1.Забезпечення ВПО гуманітарною, медичною
допомогою, харчуванням та місцями для
тимчасового перебування .

постійно

Забезпечення тимчасового
розміщення сімей, які
переміщуються з
тимчасово окупованої
території та/або зони АТО
та в складі яких є інваліди,
зокрема діти-інваліди

9.2.Забезпечення вчасного доступу ВПО до
тимчасового житла, продуктів харчування й
необхідного одягу, освіти, базових медичних
послуг та ліків, психологічної й соціальної
допомоги
9.3.Відновлення покинутих військових містечок,
їх облаштування для тимчасового проживання
ВПО
9.4. Надання юридичних консультацій та
правового захисту з питань забезпечення прав і
свобод ВПО
10.1.Забезпечення для сімей у складі яких є 2015 р.
інваліди:
- які не мають ураження опорно-рухового
апарату та не потребують додаткових умов
облаштування житла у приватних домівках,
приміщеннях установ та закладів (зокрема в
сільських районах), якомога ближче до

агентство з питань
електронного
урядування
України,
ОДА, КМДА,
організації
громадянського
суспільства
ДСНС, МОЗ, ОДА,
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
організації
громадянського
суспільства

ОДА та КМДА,
регіональні штаби
з питань
соціального
забезпечення

Надання необхідної
підтримки після
залишення
небезпечної зони, в
пунктах тимчасового
перебування, в місцях
тимчасового
проживання

Забезпечення потреб
сімей ВПО, в складі
яких є інваліди

9

-

медичних та соціальних закладів;
які мають ураження опорно-рухового апарату,
знаходяться
в
лежачому
стані
або
пересуваються на інвалідному візку, з
ураженням органів зору, з розумовою
відсталістю та психічними розладами, у
пристосованих
для
пересування
та
обслуговування приміщеннях установ та
закладів,
у
15-кілометрової
зоні
територіального
розміщення
лікарні
районного рівня.

ІІІ. Заходи щодо забезпечення ВПО житлом та земельними ділянками
11.

Забезпечення права ВПО
на житло

11.1.Створення реєстру об’єктів нерухомості 2015
(незавершених будівництв, покинутих житлових
будинків, ліквідованих військових містечок,
котеджних містечок тощо, новостворених
модульних
будинків
для
тимчасового
проживання), напрацювання моделей надання їх
в оренду/власність вимушено переміщеним
особам на пільгових умовах.
11.2.Проведення
картування
територій 2015
проживання ВПО та визначення потреб ВПО на
житло, потенціалу участі у вирішення питання
забезпечення житлом, можливостей будівництва
постійного житла для забезпечення потреб ВПО
11.3.Розробка проектів розвитку місцевих громад
з будівництва постійного та соціального житла
для ВПО з урахуванням їх потреб і потенціалу за
новітніми будівельними та енергозберігаючими
технологіями, за умов прозорого бюджетного

2015-2016

Мінрегіон,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
Мінрегіон,
Мінсоцполітики,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
Мінрегіон,
Мінсоцполітики,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи

Реалізація права ВПО
на житло
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фінансування та прямого кредитування і
допомоги міжнародних фінансових установ під
міжнародним контролем
11.4.Виділення цільових земельних ділянок 2015-2016
згідно з планами розвитку громад і територій для
будівництва
постійного
житла
ВПО
з
урахуванням їх потреб та потенціалу щодо
можливостей перспективного працевлаштування
та розвитку інфраструктури
11.5.Створення соціального житлового фонду у 2015
містах (гуртожитки, квоти житла у новобудовах
тощо) для надання в оренду ВПО на пільгових
умовах
11.6.Розроблення та прийняття спрощеного 2015
порядку надання ВПО земельних ділянок під
житлове будівництво, приватизації тимчасового
житла. Звільнення від сплати за користування
земельними ділянками, що надаються під
будівництво житла для ВПО та їх житловобудівельних об’єднань (кооперативів) на період
визначеного нормативного часу будівництва.
11.7.Розроблення механізму надання ВПО постійно
кредитів на придбання та будівництво житла,
придбання земельних ділянок.
11.8.Фінансування розвитку інфраструктури
2015-2016
населеного пункту з державного бюджету за
умови виділення органами місцевого
самоврядування земельних ділянок під
будівництво постійного житла ВПО
11.9.Створення та реалізація проектів побудови 2015 р.

місцевого
самоврядування
Мінрегіон,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
Мінрегіон,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
Мінрегіон,
Мін’юст

Мінфін, Мінрегіон,
Мінагрополітики
Мінрегіон,
Мінфін,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
Мінсоцполітики,
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спеціалізованого
соціального
селища
з
урахуванням
конструктивних
особливостей,
пристосованого для проживання сімей, у складі
яких є інваліди
11.10.Вивчення можливостей та бажання ВПО 2015
щодо проживання у сільській місцевості

11.11.Вивчення ситуації щодо знелюднених сіл у 2015
регіонах, що межують з Донбасом (Харківська,
Запорізька, Дніпропетровська області) та зі
столицею (Київська, Полтавська, Черкаська,
Чернігівська області) з метою їх відродження для
забезпечення ВПО житлом (з урахуванням
можливостей перспективного працевлаштування
та розвитку інфраструктури)
11.12.Будівництво
котеджних
містечок
з 2015-2016
модульних будинків для ВПО

Мінфін, Мінрегіон,
Мінекономіки
Мінрегіон,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
Мінрегіон,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
Мінрегіон,
ОДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
Мінрегіон,
Мінекономіки

11.13.Впровадження
технологій
швидкого Постійно
будівництва житла з місцевих будівельних
матеріалів та залучення ВПО до самостійного
будівництва житла
IV. Заходи щодо створення робочих місць і забезпечення зайнятості ВПО
12.

Створення можливостей
для професійної
перепідготовки та
підвищення кваліфікації

12.1.Розроблення і початок реалізації державної Постійно
стратегії щодо змін структури економіки, схем
розселення,
розміщення
інфраструктури,
пріоритетів людського розвитку, принципів

Мінсоцполітики
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ВПО з урахуванням
актуальних потреб
місцевих ринків праці

13.

14.

Стимулювання
економічної активності
ВПО та створення нових
робочих місць

Створення сприятливих
умов для життєдіяльності
ВПО

інтеграції українського суспільства згідно норм і
стандартів ЄС
12.2. Забезпечення професійної підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації ВПО з
метою підвищення конкурентоспроможності на
ринку праці.
13.1.Запровадження податкових канікул та
процедур податкового компромісу для власників
малого та середнього бізнесу, які переселяються з
тимчасово неконтрольованих територій в інші
регіони країни, відновлюють власний бізнес і
створюють нові робочі місця
13.2.Спрощення
процедури
започаткування
бізнесу та відновлення документів, втрачених під
час залишення окупованих територій
13.3.Запровадження пілотних проектів з надання
пільгових кредитів, зокрема за рахунок
міжнародних
та
іноземних
фінансових
інституцій,
для
стимулювання
розвитку
підприємницької діяльності ВПО
та
їх
організацій
13.4.Підтримка самозайнятості ВПО шляхом
розробки та реалізації державної цільової
програми підтримки підприємництва ВПО та їх
організацій

2015-2016

Мінсоцполітики,
Мінюст

Постійно

Мінсоцполітики,
Мінюст

Постійно

Мінсоцполітики

2015

Мінсоцполітики

V. Заходи щодо соціальної адаптації та соціального захисту ВПО
14.1.Проведення інформаційно-роз’яснювальних постійно
Мінсоцполітики,
заходів та консультацій з питань надання
Мінмолодьспорт,
соціальної підтримки й соціальних послуг за
ОДА та КМДА
місцем проживання ВПО
14.2.Створення „гарячих ліній” з питань 2015 р.
ОДА та КМДА
життєзабезпечення ВПО
14.3.Надання безкоштовної правової допомоги, постійно
Мінсоцполітики,

Підвищення рівня
поінформованості
ВПО

Підвищення рівня
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15.

16.

Компенсація зростання
навантаження на
інфраструктуру місцевих
громад з соціального
обслуговування й
соціального забезпечення
ВПО

Соціальний захист та
соціальна допомога для
членів сімей ВПО

державної соціальної допомоги, додаткової
матеріальної підтримки в залежності від
актуальних потреб ВПО

МОН, ОДА та
КМДА

14.4.Здійснення
державного
санітарно- постійно
епідеміологічного нагляду за станом об’єктів для
проживання внутрішньо переміщених осіб,
якістю харчових продуктів та питної води тощо.
15.1.Забезпечення вільного та безперешкодного постійно
доступу ВПО до безкоштовних освітніх послуг
(зокрема, за рахунок збільшення державного
замовлення),
професійної
підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації

Державна
санітарноепідеміологічна
служба
Мінсоцполітики,
МОН, ОДА та
КМДА

15.2.Забезпечення
цільового
бюджетного постійно
фінансування організації надання медичної і
психологічної допомоги ВПО у місцях їх
мешкання
15.3.Передбачення додаткового фінансування для постійно
забезпечення:
- медичної допомоги для ВПО з числа груп
диспансерного обліку за місцем їх фактичного
проживання (за принципом «гроші ходять за
пацієнтом»);
- надання ліків декретованим групам населення
16.1.Організація та надання медичної та постійно
психологічної
допомоги
ВПО,
реалізація
превентивних заходів з метою попередження
погіршення фізичного та психічного здоров’я
ВПО

Мінфін, МОЗ
Мінсоцполітики,
ОДА та КМДА

правової
обізнаності,
підтримки
матеріального стану
та професійної
зайнятості ВПО

Реалізація права
ВПО на освіту

Реалізація права
ВПО на медичну
допомогу та доступ
до ліків

Мінфін, МОЗ
Мінсоцполітики,
ОДА та КМДА

МОЗ,
Мінсоцполітики,
ОДА та КМДА,
за участі
громадських
організацій

Покращення
фізичного здоров’я
та моральнопсихологічного
стану ВПО
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16.2.Створення на базі державних центрів 2015
соціальних служб мультидисциплінарних команд
фахівців-волонтерів із залученням ВПО з надання
психологічної та соціальної допомоги ВПО за
принципом «рівний рівному», проведення їх
навчання та організація роботи у взаємодії з
організаціями громадянського суспільства
16.3.Створення тимчасових соціальних служб з 2015
офіційним
статусом
на
базі
мереж
взаємодопомоги ВПО та волонтерів
16.4.Надання допомоги ВПО щодо подолання постійно
психофізіологічних травм, стресового стану,
соціальної апатії

Забезпечення
доступності
медико-соціальних
послуг для сімей
ВПО

VI. Заходи щодо культурної інтеграції ВПО
17.

Створення умов та
механізмів культурної
інтеграції та забезпечення
соціальної інклюзії ВПО

17.1.Організація туристичних поїздок ВПО до
інших регіонів України, проживання дітей ВПО в
сім’ях на час канікул і свят

постійно

17.2.Організація та проведення культурно- постійно
мистецьких та патріотично-виховних заходів у
приймаючих громадах

Мінкульт, МОН,
Мінмолодьспорт,
обласні та Київська
міська державні
адміністрації
Мінсоцполітики,
Мінмолодьспорт,
обласні та Київська
міська державні
адміністрації

Соціокультурна
інтеграція ВПО

Розвиток
патріотичних
почуттів, сприяння
духовному розвитку
молоді, виховання
любові до країни та
готовності до її
захисту, підтримка
заохочення до
розвитку творчих
здібностей
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18.

19.

17.3.Організація та проведення благодійних акцій постійно
і конкурсно-розважальних програм для дітей
внутрішньо переміщених осіб

Мінмолодьспорт,
обласні та Київська
міська державні
адміністрації

Соціокультурна
інтеграція ВПО

17.4.Запровадження технологій підвищення рівня постійно
володіння
державною
мовою
(«мовного
вирівнювання») для різних вікових груп ВПО, в
тому числі в межах концепції «освіта впродовж
життя»

МОН, Мінкульт,
Мінінформ, ОДА,
КМДА, місцеві
органи виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування, за
участі ГО

Мовна та
соціокультурна
інтеграція ВПО

VIІ. Заходи з залучення міжнародної донорської допомоги для розв’язання проблем ВПО
18.1.Створення керівного комітету донорів 2015
МЗС
Залучення
Посилення фінансової
(реалізація програм співробітництва з МВФ,
міжнародної
спроможності держави
донорської
щодо розв’язання проблем Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими
міжнародними фінансовими організаціями)
допомоги для
ВПО із залученням
розв’язання проблем
міжнародної донорської
ВПО
допомоги
18.2.Розвиток міжрегіонального, транскордонного 2015-2016
МЗС, Мінрегіон,
співробітництва в рамках політики сусідства та
ОДА, КМДА,
розвитку єврорегіонів з країнами ЄС, Молдовою
місцеві органи
та Білоруссю («Дніпро», «Карпати», «Буг»,
виконавчої влади,
«Дністер»), міжнародного співробітництва на
органи місцевого
рівні громад, міст-побратимів та організацій
самоврядування, за
громадянського суспільства з орієнтацією на
участі ГО
надання допомоги ВПО
VIII. Заходи щодо створення умов для добровільного повернення до покинутого місця проживання
Створення передумов та
можливостей для сприяння
добровільному поверненню

19.1.Розроблення
механізму
погашення 2015 р.
заборгованості за послуги ЖКГ, із заробітної
плати та сплати податків, відновлення прав у

Мін’юст,
Мінсоцполітики,
Мінрегіон, Мінфін,
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ВПО до покинутих місць
проживання (після
відновлення контролю
України над окупованими
територіями)

зв’язку із форс-мажорними обставинами при
поверненні ВПО на місця постійного проживання

Мінінфраструктури

19.2.Забезпечення безпосередньої та всебічної 2015-2016
участі ВПО в плануванні та організації їх
повернення до покинутих місць проживання

ОДА,
КМДА,
місцеві
органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, за
участі ГО
Державне
агентство з питань
відновлення
Донбасу,
Мінрегіон, ОДА
Донецької та
Луганської
областей, ЦОВВ
КМУ
Забезпечення прав
ВПО на вільне
пересування та
повернення до
покинутого місця
проживання
Державне
агентство з питань
відновлення
Донбасу,
Мінрегіон, ОДА
Донецької та
Луганської
областей, ЦОВВ

19.3.Відновлення
об’єктів
соціальної постійно
інфраструктури на постраждалих від бойових дій
територіях (будинків-інтернатів, територіальних
центрів соціального обслуговування й надання
соціальних послуг, закладів соціального захисту
бездомних осіб та ін.)
19.4.Розробка
програми
добровільного 2016 р.
повернення
ВПО
до
покинутого
місця
проживання (за умов відновлення контролю
Україні над окремими населеними пунктами і
територіями) та їх реінтеграції.
19.5.Визначення переліку об’єктів соціальної, червень
дорожньо-транспортної
інфраструктури, 2015 р.
житлово-комунального господарства й житлового
фонду,
що
потребують
першочергового
відновлення, та обсягів необхідних для цього
коштів
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IХ. Заходи з оцінки збитків та компенсації ВПО втрачених майна та земельних ділянок
20.

Удосконалення
законодавства стосовно
оцінки матеріальної та
моральної шкоди і надання
компенсацій ВПО, з
врахування особливостей
завданої шкоди внаслідок
бойових дій та тимчасової
окупації частки території
України

20.1.Законодавче унормування механізму оцінки 2015
матеріальної та моральної шкоди, завданої
внаслідок бойових дій та тимчасової окупації
частки території України

Мінюст

20.2.Обгрунтування та розробка механізмів 2015
надання
компенсацій
ВПО
вартості
пошкодженого або втраченого майна.
20.3.Формування та ведення реєстру збитків 2015 р.
(майнової шкоди), завданих ВПО, зокрема щодо
заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій
та інших соціальних виплат

Мінфін, Мінрегіон

20.4.Підготовка фахівців з оцінки матеріальної та 2015
моральної шкоди, завданої внаслідок бойових дій
та тимчасової окупації частки території України.
20.5.Розробка схеми компенсацій внутрішньо 2016
переміщеним фізичним особам матеріальної та
моральної шкоди завданої внаслідок бойових дій
та тимчасової окупації частки території України
20.6.
Розроблення
механізмів
юридичного 2015-2016
забезпечення прав та майнових інтересів ВПО
(внаслідок силового протистояння на Донбасі,
бойових дій та тимчасової окупації частини
території України) з та надання їм юридичної

Мінрегіон,
Мінсоцполітики,
Мінекономрозвитк
у, Мінфін, ОДА та
КМДА
Мінрегіон,
Мінсоцполітики,
Мінекономрозвитк
у, Мінфін, ОДА та
КМДА
Мінрегіон,
Мінсоцполітики,
Мінекономрозвитк
у, Мінфін, ОДА та
КМДА
Мінрегіон,
Мінсоцполітики,
Мінекономрозвитк
у, Мінфін, ОДА та
КМДА

Захист майнових
прав ВПО

18
підтримки.

