Інформація про стан виконання Плану заходів з реалізації в Луганській області Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та
впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року
за І квартал 2020 року
№з/п

Найменування
завдання

Найменування заходу

1

2

3

1

Забезпечення
реалізації прав
внутрішньо
переміщених осіб
на отримання
пенсійних та
соціальних виплат
за місцем їх
фактичного
проживання/
перебування без
обмежень

розроблення та
запровадження
механізму гарантування
і забезпечення рівних
прав і можливостей за
результатами
проведеного аналізу
проблем внутрішньо
переміщених осіб щодо
доступу до послуг
(пільг) соціального
забезпечення з
урахуванням гендерного
та вікового аспектів,
особливих потреб
окремих категорій осіб
(осіб з інвалідністю,
багатодітних сімей,
представників
національних меншин
тощо), а також різниці у
доступі до послуг ВПО

Поточний стан
виконання
(проведена
робота) та
досягнутий
результат

Причини
невиконання

Вжиті заходи щодо виконання завдань та заходів

4

5

6

Пенсійне та соціальне забезпечення
виконано
-

Станом на 02.04.2020 в Єдиній інформаційній базі
даних про внутрішньо переміщених осіб в Луганській
області зареєстровано 280,5 тис осіб, які вимушено
покинули свої будинки через збройну агресію
Російської Федерації. Із зареєстрованих внутрішньо
переміщених осіб (далі – ВПО), найбільша категорія це пенсіонери - 72% (200,7 тис);
• категорія «діти» - 8% (21,8 тис);
• «особи працездатного віку» - 12% (33,9 тис);
• «особи, що потребують працевлаштування» - 2%
(4,9 тис); • «особи з інвалідністю» - 3% (8,2 тис).
Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат
на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг отримують щомісячно майже 13
тис сімей ВПО (або 21 тис членів цих сімей).
Допомога фінансується з держбюджету у
середньому 20 млн грн щомісячно, за січень-березень
2020 року профінансовано 59,9 млн грн.
Протягом першого кварталу 2020 року в органах
соціального захисту населення області отримали
державну соціальну допомогу 1316 ВПО, а саме
допомогу: особам з інвалідністю з дитинства та дітям
з інвалідністю – 43; малозабезпеченим сім’ям – 145;
дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину або місце
проживання їх невідоме – 5; при народженні дитини –
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384 ; на дітей одиноким матерям – 462 ; інші види – 228
ВПО.
На обліку в органах соцзахисту населення
перебуває 124 ВПО, які станом на 01.04.2020
потребували/потребують
у забезпеченні 492
одиницями протезно-ортопедичними виробами та 121
технічними засобами реабілітації.
У містах і районах області громадяни пенсійного
віку, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші
особи, які перебувають у складних життєвих
обставинах, у тому числі ВПО, отримують соціальні
послуги відповідно до законодавства України за
місцем фактичного місця проживання. За звітний
період 115 ВПО (особи похилого віку, люди зі
складними життєвими обставинами, особи з
інвалідністю) отримали соцпослуги через установи
та заклади соцзахисту населення (Терцентри, центри
надання соцпослуг).
Станом на 01.04.2020 у відділеннях соціальної
реабілітації 21 дитина з числа ВПО отримали послуги
з реабілітації (психологічна діагностика та корекція,
педагогічна та логопедична корекція, лікувальні
фізкультура, масаж, фізіотерапевтичні заходи).
2

Створення нових
робочих місць

забезпечення реалізації
спільних з
міжнародними та
громадськими
організаціями програм,
спрямованих на
підвищення рівня
зайнятості та
самозайнятості
внутрішньо
переміщених осіб (з

Конкуренція на ринку праці
виконано
-

Спеціалісти служби зайнятості відстежують появу
нових донорів та сприяють розповсюдженню цієї
інформації серед незайнятого та зайнятого населення
області.
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3.

4.

урахуванням принципу
гендерної рівності)
Розширення
забезпечення проведення
можливостей
аналізу проблем
працевлаштування зайнятості ВПО (із
внутрішньо
зазначенням віку та
переміщених осіб, гендерного аспекту), що
зокрема осіб з
стосуються існуючого
інвалідністю, з
попиту на ринку праці в
метою розв'язання регіонах з найбільшою
проблем
кількістю ВПО, з метою
подолання
планування роботи
бідності
державних центрів
зайнятості, зокрема в
частині підвищення
кваліфікації чи
перекваліфікації

Підтримка
приймаючих
територіальних
громад у
забезпеченні
належних умов
для здобуття
дошкільної,
загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної) та
вищої освіти з

1) проведення тренінгів
для вчителів та
соціальних працівників
для роботи з дітьми з
числа внутрішньо
переміщених осіб

виконано

-

Право на освіту
виконано
-

Міськими та районними центрами зайнятості
систематично проводиться аналіз професійнокваліфікаційного складу внутрішньо переміщених
осіб, які перебувають на обліку. Відповідно до цього
передбачається робота з підприємствами (установами,
організаціями), які використовують працю робітників
відповідного фаху в напрямку працевлаштування з
компенсацією витрат роботодавця на оплату праці та
навчання (перенавчання) під замовлення працедавців
Завдяки вжитим заходам у січні – березні 2020 року
на нові робочі місця працевлаштовано за строковими
трудовими договорами з компенсацією роботодавцям
витрат на оплату праці 14 внутрішньо переміщених
осіб. Нові робочі місця створені 13 роботодавцями
регіону, з яких 11 – фізичні особи та 2 – юридичні.
Головним чином ВПО були працевлаштовані на
посади «продавець продовольчих товарів», «водій
автотранспортних засобів», «бухгалтер», «швачка»,
«підсобний робітник», «машиніст (кочегар)».
У січні-березні 2020 року в Луганському обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти для
педагогічних працівників проведено:
у межах проєкту професійного розвитку семінартренінг за темою «Створення в закладах освіти
комплексної системи попередження та реагування на
випадки насильства» – взяли участь 23 особи;
науково-практичний семінар за темою «Булінг як
соціальне явище. Алгоритм реагування на випадки
боулінгу» – взяли участь 29 осіб;
науково-практичний
семінар
за
темою
«Превентивна робота та алгоритм реагування на
випадки домашнього насильства» – взяли участь 29
осіб.
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5.

урахуванням
потреб ВПО

2) надання психологічної
підтримки та послуг
щодо розвитку мовлення
для дітей із числа ВПО,
які мають особливу
потребу у цьому

виконано

-

Сприяння
здобуттю освіти
дітьми із числа
внутрішньо
переміщених осіб

1) розроблення та
здійснення заходів щодо
забезпечення
можливості ВПО з
інвалідністю отримувати
освітні послуги з
урахуванням їх права на
інклюзивне навчання і
особливих потреб та
принципу гендерної
рівності
2) розроблення освітніх
програм адаптаційного,
соціокультурного,
психологічного,
правового напрямів для
ВПО, зокрема для осіб з
інвалідністю з їх числа (з
урахуванням принципу
гендерної рівності)

виконано

-

виконано

-

Станом на 01.04.2020 в області функціонує окремий
підрозділ
Луганського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти – обласний
ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти,
створено 8 інклюзивно - ресурсних центрів в містах
Лисичанську,
Рубіжному,
Сєвєродонецьку,
Старобільському,
Станично-Луганському,
Попаснянському та Кремінському районах, а також
Біловодській ОТГ.
З метою реалізації права внутрішньо переміщених
осіб з інвалідністю отримувати освітні послуги з
урахуванням їх права на інклюзивне навчання та
особливих потреб у інклюзивних класах закладів
загальної середньої освіти навчаються 7 осіб.

У своїй роботі заклади освіти області
використовують розроблені Міністерством освіти і
науки України освітні програми адаптаційного,
соціокультурного,
психологічного,
правового
напрямів для внутрішньо переміщених осіб, зокрема
для осіб з інвалідністю з їх числа (з урахуванням
принципу гендерної рівності).
Діти пільгових категорій, у тому числі ВПО,
навчаються у дитячих мистецьких школах області за
типовою
освітньою
програмою
розробленою
Міністерством культури України. У І кварталі 2020
року ОКУ
«Луганським обласним центром
соціокультурної адаптації молоді з обмеженими
фізичними можливостями» організовано та проведено
наступні заходи:
- заняття онлайн фотостудії (32 учасники);
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6.

Забезпечення прав
внутрішньо
переміщених осіб
на здобуття освіти

1) забезпечення
створення достатньої
кількості місць у
закладах дошкільної та
загальної середньої
освіти з урахуванням
збільшення кількості
ВПО у приймаючих
територіальних громадах
2) забезпечення здобуття
внутрішньо
переміщеними особами,

виконано

-

виконано

-

- онлайн заняття з англійської мови (34
учасники);
- надання соціально-правових консультацій
молоді та сім’ям, в яких виховуються підлітки та
молодь з інвалідністю (117 учасників).
10 січня поточного року у м. Попасна для дітей та
молоді з проблемами здоров’я Попаснянського району
проведено І районний фестиваль творчості «Повір у
себе!». 63 учасники фестивалю продемонстрували свої
таланти у музичному, вокальному й танцювальному
мистецтві, а також у декламуванні віршів, відвідали
виставку творчих робіт учнів реабілітаційного центру
«Лелека».
21.01.2020 у Кремінській обласній спеціальній
школі відбувся традиційний Луганський обласний
фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю
«Восток – Схід – West – 2020». У заході взяли участь
близько 100 осіб.
Організатори заходів: Управління молоді та спорту
облдержадміністрації, ОКУ «Луганський обласний
центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими
фізичними можливостями», Національна Асамблея
людей з інвалідністю України та Луганська обласна
молодіжна ГО «АМІ-СХІД».
У 2020 році у закладах дошкільної освіти та
загальної середньої освіти області здобувають освіту
4325 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.
Існуюча мережа таких закладів задовольняє потреби
щодо здобуття освіти зазначених категорій населення
в повному обсязі.

Станом на 01.04.2020 у закладах загальної середньої
освіти здобувають освіту на екстернаті 857 дітей з
тимчасово окупованих територій, у тому числі в 4
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а також мешканцями
тимчасово окупованих
територій у Донецькій та
Луганській областях,
Автономній Республіці
Крим і м. Севастополі
освіти за екстернатною
формою навчання
7.

Створення дієвих
механізмів для
забезпечення
належного
обслуговування
внутрішньо
переміщених осіб
у закладах
охорони здоров’я
без обмежень

забезпечення
доступності медичних
послуг для внутрішньо
переміщених осіб, у
тому числі осіб з
інвалідністю та осіб, які
проживають у сільській
місцевості з їх числа, з
урахуванням гендерних
та вікових особливостей
(потреб)

8.

Подолання
бар’єрів у доступі
внутрішньо
переміщених осіб
до медичного
обслуговування

1) розроблення та
запровадження дієвих
механізмів щодо
надання додаткових
гарантій для
забезпечення належного
медичного
обслуговування
внутрішньо
переміщених осіб у
закладах охорони
здоров’я з урахуванням

класі - 15, у 9 класі - 319, у 11 класі - 320, у інших
(невипускних) класах – 203 особи. Визначено 11
закладів загальної середньої освіти для надання послуг
з дистанційного навчання в 2019-2020 навчальному
році.
Дистанційно загальну середню освіту здобувають
266 осіб, у тому числі у 4 класі –14, у 9 класі – 67, у 11
класі – 36, у інших (невипускних) класах – 149 осіб.
Право на медичне обслуговування
виконано
-

виконано

-

Здійснено
комісійне
обстеження
будівель
підвідомчих закладів щодо їх відповідності державним
будівельним нормам у частині доступності для
маломобільних груп населення, у тому числі людей з
інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорнорухового апарату. За результатами обстежень
оформлено паспорти доступності кожної будівлі.
Облаштовано пандусами 123 будівлі закладів
охорони здоров’я, споруджено 5 нових пандусів, які
відповідають вимогам державних будівельних норм.
Всі лікувально-профілактичні заклади області, які
не пристосовані повністю для потреб осіб з
інвалідністю, обов’язково обладнані кнопками
виклику чергового медичного персоналу, які виконані
згідно діючих норм.
Розроблення та запровадження дієвих механізмів
щодо надання додаткових гарантій для забезпечення
належного медичного обслуговування внутрішньо
переміщених осіб на території області немає потреби.
ВПО гарантовано надання медичної допомоги у
повному обсязі. Зокрема: ВПО мають право на вільний
вибір сімейного лікаря; пацієнти з серцево-судинними
захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ
типу можуть отримати ліки безоплатно або з
незначною доплатою; за медичними показниками
ВПО
забезпечуються
санаторно-курортним
лікуванням; особи з інвалідністю забезпечуються

7

гендерних та вікових
особливостей (потреб)
2) забезпечення
доступності медичних
послуг та надання
додаткових гарантій для
внутрішньо
переміщених осіб, у
тому числі осіб з
інвалідністю з їх числа
та тих, хто проживає у
сільській місцевості

9.

необхідними медичними виробами на рівні з
постійним населенням.
виконано
В закладах охорони здоров’я міст та районів області
ведеться облік осіб з інвалідністю. Забезпечення
інвалідів лікарськими засобами та виробами
медичного призначення здійснюється за рахунок
бюджетів міст та районів (за місцем мешкання
громадян) при звернені до закладів охорони здоров’я.
В межах фінансування та за рахунку благодійних
надходжень дана категорія громадян отримує
безоплатне лікування та вироби медичного
призначення.
Здійснюється планування реабілітаційних заходів
та складання індивідуальних планів реабілітації
шляхом
взаємодії
фахівців
лікувальнопрофілактичних закладів та центрів медико-соціальної
реабілітації, надання комплексу медичних послуг
відповідно до індивідуальної програми реабілітації
інваліда, проведення медичних оглядів інвалідів, які
про- ходять реабілітацію, здійснення лікувальнопрофілактичних заходів, оздоровлення інвалідів та
дітей інвалідів за профілем захворювання та інше.
Підтримка приймаючих територіальних громад в процесі інтеграції внутрішньо переміщених осіб
Запровадження
1) проведення
виконано
Протягом І кварталу 2020 року Департаментом
механізму
інформаційних кампаній
масових комунікацій ОДА відпрацьовано систему
формування та
щодо висвітлення
інформування громадян, які мають статус ВПО, про
реалізації
позитивного досвіду
можливість отримання відповідних адміністративних і
організаційноінтеграції внутрішньо
соціальних послуг, матеріальної допомоги та участі в
управлінських
переміщених осіб у
програмах соціальної адаптації, а також висвітлення
засад ефективної
приймаючі територіальні
позитивного
досвіду
інтеграції
внутрішньо
інтеграції
громади
переміщених осіб у приймаючі територіальні громади.
внутрішньо
Так, з цією метою у першому кварталі поточного
переміщених осіб,
року в облдержадміністрації відбулись три особистих
розбудови
прийомів громадян голови Луганської обласної
соціальної
державної адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая,
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згуртованості,
забезпечення
соціальноекономічної
безпеки та
стійкості
приймаючих
територіальних
громад і
внутрішньо
переміщених осіб

2) проведення
моніторингу стану
інтеграції ВПО у
приймаючі територіальні
громади та оцінки їх
потреб, у тому числі в
розрізі категорій таких
осіб, як особи з
інвалідністю,
включаючи аналіз з
урахуванням статі та
віку

виконується

-

зокрема, на яких розглядалось питання щодо
підтримки внутрішньо переміщених осіб.
Крім цього, на сайті ОДА були розміщені зміни
щодо графіків особистих та виїзних прийомів
громадян на 2020 рік: «Увага! Внесено зміни до
графіка особистого прийому громадян керівництвом
та
керівником
апарату
обласної
державної
адміністрації на 2020 рік»; «Графік особистих виїзних
прийомів громадян головою облдержадміністрації та
його заступниками у березні-квітні 2020 року».
Станом на 02.04.2020 в Єдиній інформаційній базі
даних про внутрішньо переміщених осіб в Луганській
області
зареєстровано
280500
внутрішньо
переміщених осіб, з них 8233 – особи з інвалідністю.
Зареєстровані (взяті на облік) ВПО з інвалідністю
забезпечуються технічними та іншими засобами
реабілітації, одержують реабілітаційні послуги
відповідно до законодавства за місцем фактичного
проживання.
У містах і районах області громадяни пенсійного
віку, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші
особи, які перебувають у складних життєвих
обставинах, у тому числі ВПО, отримують соціальні
послуги відповідно до законодавства України за
місцем фактичного місця проживання. Для надання
соціальних послуг в Луганській області функціонують
13
територіальних
центрів
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) (далі –
Терцентри), в тому числі 1 – в Біловодській об’єднаній
територіальній громаді.
Водночас, в Луганській області діють 9 Центрів
надання соціальних послуг, з них 1 ЦНСП
Попаснянської РДА та 8 в ОТ), де також надаються
соціальні послуги зазначеній категорії населення (в
Білокуракінській, Новопськовській, Красноріченській,
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3) розроблення та
забезпечення реалізації
тематичних або
комплексних
відповідних
регіональних (місцевих)
програм та планів,
спрямованих на

виконано

-

Троїцькій, Чмирівській, Лозно-Олександрівській,
Марківська, Підгорівська ОТГ).
В структурі Територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) та
Центрів надання соціальних послуг, які функціонують
в області, діють 62 відділень, які щоденно надають
соцпослуги: 22 відділень соціальної допомоги вдома;
17 відділень денного перебування та соціальнопобутової адаптації; 1 стаціонарне відділення на 30
ліжко-місць для постійного проживання; 14 відділень
організації надання адресної грошової та натуральної
допомоги; 3 відділення комплексної/соціальної
реабілітації дітей з інвалідністю.
З метою розвитку соцпослуг в установах (закладах)
області відбувається впровадження інноваційних
соціальних послуг, а саме:
- в 13 Терцентрах та 2-х ЦНСП впроваджено
соціально-педагогічну послугу «Університет ІІІ віку»,
- з метою забезпечення доступності соцпослуг,
охоплення більшої чисельності осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах, особливо у віддалених
населених пунктах сільської місцевості, у всіх
Терцентрах створено мультидисциплінарні команди,
до складу яких входять: соціальні працівники,
соціальні робітники, медичні працівники, перукарі,
швачки, взуттьовики тощо;
- в 17 соціальних установах створені пункти
прокату.
Регіональною цільовою програмою розвитку та
підтримки малого та середнього підприємництва на
2018-2020 роки, затвердженою розпорядженням
голови обласної державної адміністрації – керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від
02.04.2018 №272, передбачено заходи з покращення
доступу
суб’єктів
малого
та
середнього
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задоволення потреб
ВПО, виявлених під час
проведення моніторингу
стану їх інтеграції в
приймаючі територіальні
громади

підприємництва до фінансування та їх інвестиційна
підтримка.
У разі перереєстрації бізнесу або запровадження
нового на території області ВПО мають можливість
прийняти участь.
З метою надання кредитів для поліпшення
житлових умов громадян на території області ОДА
спільно з державною спеціалізованою фінансовою
установою «Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву», реалізуються програми, які
надали змогу забезпечити житлом сім’ї ВПО:
Регіональна
цільова
програма
житлового
кредитування ВПО та членів їх сімей на 2019-2021
роки, яка затверджена розпорядженням голови
обласної державної
адміністрації - керівником
обласної військово – цивільної адміністрації від
09.04.2019 року № 281.
У I кварталі 2020 року фінансування Програми не
відбувалось.
Кредитування
зі
статутного
капіталу
Держмолодьжитла – це кредитування на будівництво
або придбання житла з відсотковою ставкою НБУ, де
ВПО мають переважне право на отримання кредиту. У
I кварталі 2020 року 2 сім’ї отримали кредити на суму
917,10 тис. грн. ( з них 1 сім’я – ВПО).
Згідно
Порядку
використання
коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання
пільгового довгострокового державного кредиту ВПО,
учасникам проведення АТО та/або учасникам
проведення ООС на придбання житла, який
затверджено постановою КМУ від 27.11.2019 № 980
Згідно розподілу коштів з державного бюджету у 2020
році на Луганську область було виділено 5,0 млн. грн.,
фінансування у I кварталі 2020 року не відбувалось.
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4) проведення
інформаційних кампаній
та інших заходів,
спрямованих на мирне
співіснування,
попередження
стигматизації та
маргіналізації
внутрішньо
переміщених осіб,
сприяння соціальній
згуртованості та
інтеграції

виконано

-

Протягом І кварталу 2020 року Департаментом
масових
комунікацій
відпрацьовано
систему
інформування громадян, які мають статус ВПО, про
можливість отримання відповідних адміністративних і
соціальних послуг, матеріальної допомоги та участі в
програмах соціальної адаптації.
У зв’язку з встановленим режимом надзвичайної
ситуації
регіонального рівня на Луганщині,
пов’язаним із загостренням загрози коронавірусної
інфекції COVID-19 проведено низку інформаційних
заходів щодо роз’яснення стосовно забезпечення
соціального захисту населення, у тому числі
внутрішньо переміщених осіб.
Так, був організований брифінг для ЗМІ за участю
начальника філії Луганського обласного управління
АТ «Ощадбанк» Ірини Бондар. Вона розповіла про
роботу банківської системи в умовах карантину. («Під
час карантину заборонена ідентифікація переселенців,
які отримують соціальні виплати та пенсії, – брифінг.
Також на міських та регіональних телеканалах
вийшла низка сюжетів із зазначеної теми. Наприклад,
ТРК СТВ «Кабмін України ввів соціальні стипендії
для студентів на лінії розмежування» «32 родини
Луганщини отримали кредити на житло у 2019 році» .
Суспільне Донбас «КПВВ «Станиця Луганська»
вводить обмеження на перетин лінії розмежування» ;
«На КПВВ у Станиці Луганській перевіряють
температуру»
Зазначена тематика представлена на шпальтах
обласної газети «Луганщина.ua»: від 17.03.2020 №5
«Рада приняла решение по переселенцам из-за COVID19»; від 25.03.2020 № 6 «Важливо: субсидії і
соцдопомога призначатимуться
у звичайному
режимі».
Також у районних газет: «Вісті Біловодщини» від
25.01.2020 № 3 «Візит очільника області», Рубіжанські
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5) забезпечення надання
безоплатної правової
допомоги внутрішньо
переміщеним особам

виконано

-

новини від 10.01.2020 №2
«Право на власть:
переселенцы получили право голосовать на местных
выборах», Вісник Новоайдарщини від 21.02.2020 № 8
«Безкоштовне харчування для дітей ВПО»,
Попаснянський вестник від 31.01.2020 № 5 «Діти
переселенців зможуть безкоштовно харчуватися у
школах і не тільки».
Протягом I кварталу 2020 року управління з питань
нормативно-правової роботи та децентралізації ОДА
вжило заходів щодо надання безоплатної правової
допомоги для внутрішньо переміщених осіб.
Найбільш затребуваними питаннями щодо яких
надано консультації є:
- захист прав ВПО;
- виплата пенсій ВПО;
- стягнення аліментів;
- отримання податкової знижки на навчання та
отримання субсидій.
Окрім цього було прийнято участь у постійно
діючому семінарі для працівників юридичних служб,
територіальних
органів
міністерств,
інших
центральних органів виконавчої влади, державних
підприємств,
установ
щодо
розгляду
норм
міжнародних стандартів допомоги
внутрішньо
переміщеним особам та проведено ряд інформаційнопросвітницьких заходів, а саме:
– розгляд норм міжнародних стандартів допомоги
внутрішньо переміщеним особам на постійно діючому
семінарі для працівників юридичних служб,
територіальних
органів
міністерств,
інших
центральних органів виконавчої влади, державних
підприємств, установ, організацій;
– проведення конференцій та публічних заходів з
учнівською
молоддю
Східноукраїнського
національного
університету
імені
В.
Даля,
спрямованих на підвищення обізнаності про права
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10.

Створення
сприятливих умов
для розвитку
молоді із числа

організація та
проведення спортивних,
культурних, освітніх та
інших заходів із

виконано

-

внутрішньо переміщених осіб та їх соціальної
адаптації.
На офіційній веб-сторінці облдержадміністрації
здійснювалося висвітлення інформації у ЗМІ з питань
прав внутрішньо переміщених осіб, забезпечення їх
реалізації.
На адресу облдержадміністрації надходили листи
від внутрішньо переміщених осіб з наступних питань:
- порядок розірвання трудових відносин з органами
виконавчої
влади,
органами
місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, які знаходяться в населених пунктах, на
території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження;
- відшкодування майнової шкоди завданої в
результати проведення антитерористичної операції;
-отримання пенсій та документів, які посвідчують
особу;
-реєстрація місця проживання та перебування на
обліку як ВПО;
-надання жилих приміщень
на території
підконтрольній органам державної влади;
-порядок реалізації права на участь у виборах,
тощо.
Окрім цього, консультації та роз’яснення
надавалися засобами телефонного зв’язку.
Нажаль, не всі з вищезазначених питань
врегульовані у діючому законодавстві. Тому, з метою
захисту прав ВПО, управлінням направлялися проекти
актів про внесення змін до нормативно-правових актів
задля усунення прогалин у законодавстві, які на
сьогодні досі не прийняті.
З метою сприяння культурному розвитку громадян
України, створення умов для реалізації творчого
потенціалу молоді з числа ВПО в приймаючих
громадах, забезпечення рівних можливостей для всіх
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внутрішньо
переміщених осіб
у приймаючих
територіальних
громадах

залученням молоді із
числа внутрішньо
переміщених осіб з
урахуванням принципу
гендерної рівності

громадян України у задоволенні культурно-духовних
потреб, сприяння створенню єдиного культурного
простору України у закладах культури області, на
постійний основі, проводяться відповідні заходи:
- бібліотеками області постійно надається
широкий спектр інформаційних та культурно-освітніх
послуг ВПО: надання інформації про оренду житла,
послуг ринку праці, пільги та волонтерські центри,
безкоштовне користування послугою Інтернет.
- проводяться благодійні акції (збір дитячих
речей, іграшок, книжок) на підтримку молодих матерів
та осіб з інвалідністю;
- для розвитку творчих здібностей дітей і
молоді, у тому числі ВПО та організації їх змістовного
дозвілля працюють гуртки художньої самодіяльності;
- забезпечено безперешкодний доступ дітям переселенцям до навчання у дитячих мистецьких
школах та вищих учбових мистецьких закладах.
Продовжують свою роботу, сформовані спільно з
Міжнародною організацією з міграції (МОМ) на базі
міських та районних будинків культури ініціативні
групи, до складу яких входять місцеві мешканці –
волонтери, представники громадських організацій та
ВПО, з метою проведення тренінгів спрямованих на
соціальну адаптацію цієї категорії громадян,
працюють соціально-психологічні служби. Протягом
І кварталу 2020 року проведено 33 чемпіонати області
з олімпійських та неолімпійських видів спорту
(боротьба
греко-римська,
дзюдо,
гімнастика
спортивна, важка атлетика, скелелазіння, шахи,
акробатичний рок-н-рол, боротьба самбо, спортивне
орієнтування, плавання тощо). У змаганнях обласного
рівня приймали участь спортсмени з числа внутрішньо
переміщених осіб.
18 лютого поточного року відбулась урочиста
церемонія нагородження переможців XIІ обласного
конкурсу «Молода людина Луганщини – 2019»,
спрямованого на визнання та підтримку соціально-
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12.

Розроблення
консультативних
механізмів з
метою залучення
внутрішньо
переміщених осіб
до процесу
прийняття рішень
місцевими
органами
виконавчої влади
та органами
місцевого
самоврядування,
налагодження
діалогу між ними,
місцевим
населенням та
внутрішньо
переміщеними
особами

1) забезпечення
залучення внутрішньо
переміщених осіб до
участі у формуванні і
реалізації регіональної
політики та широке
інформування про
заплановані заходи

Виконано

-

2) проведення спільних
освітніх, соціальних,
культурних, навчальних
чи інших заходів,
спрямованих на
налагодження діалогу
між внутрішньо
переміщеними особами
та населенням

Виконано

-

вагомих і суспільно-корисних досягнень молоді у
різних сферах життєдіяльності; відзначення активної
молоді за особливі таланти, стимулювання кадрового
потенціалу, пошук обдарованих молодих людей на
території області. Переможцями стали 17 молодих
людей у різних номінаціях.
З 22 по 31 березня ОКУ «Луганським обласним
центром підтримки молодіжних ініціатив та
соціальних досліджень» в онлайн режимі проведено
тренінг «Проєктний менеджмент» для молоді регіону,
в т. ч. з числа внутрішньо переміщених осіб.
ВПО активно залучаються до усіх культурномистецьких та освітніх заходів.
Проведення культурно-мистецьких заходів із
залученням громадян з неконтрольованої території, у
зв’язку із загрозою безпеці життя громадян, можливе
лише на території Луганської області, підконтрольній
українській владі.
Інформація про проведення заходів розміщується у
місцевих та обласних ЗМІ, на офіційних сайтах
Луганської
ОДА,
управління
культури,
національностей та релігій ОДА та на сторінках у
соціальних мережах. Таким чином до інформації
мають доступ усі верстви населення, ВПО та
громадяни, що проживають на території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження.
У І кварталі 2020 року закладами культури області
були проведені цикли заходів присвячені історичним і
культурним подіям, державним святам, визначним
постатям української спільноти із залученням всіх
категорій глядачів, а саме:
-обласний тематичний захід з нагоди Дня
Соборності та Свободи України (січень);
-інформаційно - просвітницькі заходи у бібліотеках
і музеях області до дня пам’яті героїв Крут (січень);
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приймаючих
територіальних громад, з
урахуванням принципу
гендерної рівності

13.

Формування і
розвиток єдиного
культурного
простору України

проведення культурнопросвітницьких заходів,
професійних обмінів,
налагодження співпраці
між творчими
колективами з різних
регіонів України із
залученням внутрішньо
переміщених осіб і
сприяння
територіальним
громадам у
впровадженні та
координації спільних
проектів у сфері
культури

Виконано

-

-обласний захід та тематичний концерт до Дня
вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні (лютий);
- зимовий етап обласного відкритого фестивалюконкурсу «Байбак-фест» (22 лютого);
-цикл заходів у закладах культури області до 206 річниці від дня народження Т. Г. Шевченка:
встановлення рекорду України з максимальної кількості
учасників одночасного спільного читання вголос
поезії Т. Г. Шевченка; покладання квітів до пам’ятника
Т. Г. Шевченку; літературно-музична композиція за
творами Тараса Шевченка «Раз добром нагріте серце
вік
не
прохолоне»
Луганського
обласного
академічного українського музично-драматичного
театру (10 березня).
З метою обміну досвідом, популяризації творчих
досягнень та здійснення культурних обмінів з іншими
регіонами у І кварталі 2020 року відбулися наступні
заходи:
- концерт Академічного козацького ансамблю пісні
і танцю «Запорожці» Запорізької обласної філармонії
(лютий 2020);
- концерти Луганського академічного симфонічного
оркестру за участю диригентів та солістів з міст
Дніпро, Київ, Бахмут та країн Австрія, Італія, Китай.

