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 ІІ квартал 2020 року
№з/п

Найменування
завдання

Найменування заходу

1

2

3

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

1.

Поточний стан
Причини
виконання
невиконання
(проведена
робота) та
досягнутий
результат
4
5
Пенсійне та соціальне забезпечення
виконано
-

Вжиті заходи щодо виконання завдань та заходів

6
Станом на 02.07.2020 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% (202,8 тис);
• категорія «діти» - 8% (21,5 тис);
• «особи працездатного віку» - 12% (35 тис);
• «особи, що потребують працевлаштування» - 2%
(4,4 тис); • «особи з інвалідністю» - 3% (8,3 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-червень
2020 року профінансовано 120,9 млн грн.
Протягом звітного періоду 2020 року в органах
соціального захисту населення області отримали
державну соціальну допомогу 1756 ВПО, а саме
допомогу: особам з інвалідністю з дитинства та дітям
з інвалідністю – 48; малозабезпеченим сім’ям – 214;

2

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину або місце
проживання їх невідоме – 5; при народженні дитини –
482 ; на дітей одиноким матерям – 595 ; інші види – 382
ВПО.
На обліку в органах СЗН перебуває 461 ВПО, які
станом на 01.07.2020 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 415 ВПО отримали соцпослуги через установи
та заклади соцзахисту населення (Терцентри, центри
надання соцпослуг). У період карантину кількість
підопічних значно збільшилася, адже тепер діє послуга
«кризового та екстреного втручання» для громадян
похилого віку та особам з інвалідністю, які
перебувають в складних життєвих обставинах.
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
-

Луганська обласна служба зайнятості у звітному
періоді продовжує активно сприяти діяльності
міжнародних донорських волонтерських організацій в
регіоні.
Усі організації планують продовжувати свою
діяльність на території Донбасу в нових проєктах і
програмах, безумовно, за сприяння служби зайнятості,
яка вже стала їх надійним партнером.
Спеціалісти служби зайнятості відстежують появу
нових донорів та сприяють розповсюдженню цієї
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3.

урахуванням принципу
гендерної рівності)
Розширення
забезпечення проведення виконано
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

-

Право на освіту

інформації серед незайнятого та зайнятого населення
області.
Міськими та районними центрами зайнятості
систематично проводиться аналіз професійнокваліфікаційного складу ВПО, 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 – червні 2020 року на нові
робочі місця працевлаштовано за строковими
трудовими договорами з компенсацією роботодавцям
витрат на оплату праці 20 ВПО.
Нові робочі місця створені 18 роботодавцями
регіону, з яких 13 – фізичні особи та 5 – юридичні.
Посади, на які були працевлаштовані переселенці
досить різноманітні. Це – «юрист», «свинар»,
«бариста», «муляр», «продавець продовольчих
товарів», «менеджер», «технік санітарно – технічних
систем» тощо.
Протягом звітного періоду проходили підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації 30 ВПО, у
тому числі: молодь до 35 років – 14 безробітних, осіб
з інвалідністю – 1, жінок – 15 осіб.
Найбільшим попитом у ВПО користуються
робітничі професії: «Продавець продовольчих
товарів», «Кухар», «Електрогазозварник», «Слюсар з
ремонту колісних транспортних засобів» тощо.
Протягом звітного періоду 3 ВПО отримали ваучер
з підвищення кваліфікації за спеціальністю
«Медсестринство».
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4.

5.

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

Сприяння
здобуттю освіти

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

виконано

-

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

-

1) розроблення та
здійснення заходів щодо

-

виконано

У квітні-червні 2020 року в Луганському обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти (далі –
ЛОІППО) для педагогічних працівників проведено:
онлайн-вебінар
«Соціально-педагогічний
і
психологічний супровід учасників освітнього процесу
в Новій українській школі: функції та завдання»;
науково-практичний онлайн-семінар за темою
«Державні форми деінституалізації статусних дітей»;
онлайн семінар-тренінг «Створення в закладах
освіти комплексної системи протидії та реагування на
випадки насильства»;
онлайн-вебінар «Протидія та реагування на випадки
насильства над дітьми в умовах дистанційного
навчання в період карантину»;
онлайн-заняття для здобувачів освіти «Протидія та
реагування на випадки насильства над дітьми в умовах
дистанційного навчання в період карантину».
У Луганській області функціонує окремий підрозділ
ЛОІППО – обласний ресурсний центр підтримки
інклюзивної освіти, створено 8 інклюзивно-ресурсних
центрів
в
містах
Лисичанську,
Рубіжному,
Сєвєродонецьку,
Старобільському,
СтаничноЛуганському, Попаснянському та Кремінському
районах, а також Біловодській ОТГ.
Обласним
ресурсним
центром
підтримки
інклюзивної освіти ЛОІППО для фахівців інклюзивноресурсних центрів (логопедів) проведено консультації
з питань комплексної оцінки розвитку дітей з
порушеннями мовлення.
За результатами обстежень 1 дитина з числа ВПО
має тяжкі порушення мовлення, з нею логопедом
центру проведено 12 онлайн-занять.
З метою реалізації права внутрішньо переміщених
осіб з інвалідністю отримувати освітні послуги з
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дітьми із числа
внутрішньо
переміщених осіб

6.

Забезпечення прав
внутрішньо
переміщених осіб
на здобуття освіти

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
виконано
програм адаптаційного,
соціокультурного,
психологічного,
правового напрямів для
ВПО, зокрема для осіб з
інвалідністю з їх числа (з
урахуванням принципу
гендерної рівності)
1) забезпечення
виконано
створення достатньої
кількості місць у
закладах дошкільної та
загальної середньої
освіти з урахуванням
збільшення кількості
ВПО у приймаючих
територіальних громадах
2) забезпечення здобуття виконано
внутрішньо
переміщеними особами,
а також мешканцями
тимчасово окупованих

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 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.

У закладах загальної середньої освіти здобувають
освіту на екстернаті 943 дитини з тимчасово
окупованих територій, у тому числі в 4 класі - 15, у 9
класі - 332, у 11 класі - 366, у інших (невипускних)
класах – 230 осіб. Визначено 11 закладів загальної
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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
гендерних та вікових
особливостей (потреб)

середньої освіти для надання послуг з дистанційного
навчання в 2019-2020 навчальному році.
У 2020 році дистанційно загальну середню освіту
здобувають 296 осіб, у тому числі у 4 класі –14, у 9
класі – 75, у 11 класі – 39, у інших (невипускних)
класах – 168 осіб.
Право на медичне обслуговування
виконано
-

виконано

-

Внутрішньо переміщені особи, у тому числі особи з
інвалідністю, які проживають у сільській місцевості,
мають доступність до медичних послуг, що надаються
населенню, яке постійно мешкає в області.
За медичними показниками ВПО безкоштовно
забезпечуються: ліками, інсуліном; путівками до
санаторно-курортних закладів; медичними виробами
для підтримки життєдіяльності.
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
необхідними медичними виробами на рівні з
постійним населенням.
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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.

виконано

В закладах охорони здоров’я міст та районів області
ведеться облік осіб з інвалідністю. Забезпечення осіб з
інвалідністю 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
проходять реабілітацію, здійснення лікувальнопрофілактичних заходів, оздоровлення осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю за профілем
захворювання та інше.
Підтримка приймаючих територіальних громад в процесі інтеграції внутрішньо переміщених осіб
Запровадження
1) проведення
виконано
Департаментом масових комунікацій у другому
механізму
інформаційних кампаній
кварталі поточного року 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.
засад ефективної
приймаючі територіальні
У зв’язку з проголошеним загальнонаціональним
інтеграції
громади
карантином щодо запобігання поширенню гострої
внутрішньо
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
переміщених осіб,
коронавірусом SARS-CoV-2 на території України,
розбудови
особисті прийоми громадян голови Луганської
соціальної
обласної державної адміністрації – керівника обласної
-
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згуртованості,
забезпечення
соціальноекономічної
безпеки та
стійкості
приймаючих
територіальних
громад і
внутрішньо
переміщених осіб

2) проведення
виконується
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

-

військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая були
скасовані. Тому на сайті облдержадміністрації
запроваджено рубрику «Жителі області запитують –
Сергій Гайдай відповідає», зокрема, питання
стосувались підтримки ВПО.
Також під час карантину проведено низку
інформаційних заходів щодо роз’яснення стосовно
забезпечення соціального захисту населення, у тому
числі ВПО.
Так, був організований прес-брифінг для ЗМІ за
участю директора Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації Елеонори Поліщук.
Спікер розповіла про роботу системи соціального
захисту області під час карантинних заходів «Виплата
всіх видів соціальних допомог на Луганщині
здійснюється своєчасно та в повному обсязі».
Станом на 02.07.2020 в Єдиній інформаційній базі
даних про внутрішньо переміщених осіб в Луганській
області зареєстровано 280513 ВПО, з них 8252 – осіб з
інвалідністю (або 3% від загальної кількості).
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
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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 ОТГ), де також надаються
соціальні послуги зазначеній категорії населення (в
Білокуракінській, Новопськовській, Красноріченській,
Троїцькій, Чмирівській, Лозно-Олександрівській,
Марківська, Підгорівська ОТГ).
В структурі Терцентрів та Центрів надання
соціальних послуг діють 62 відділення, які щоденно
надають соцпослуги:
22 відділення 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;
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- в 17 соціальних установах створені пункти
прокату.
3) розроблення та
виконано
забезпечення реалізації
тематичних або
комплексних
відповідних
регіональних (місцевих)
програм та планів,
спрямованих на
задоволення потреб
ВПО, виявлених під час
проведення моніторингу
стану їх інтеграції в
приймаючі територіальні
громади

-

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
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 № 281. У IІ кварталі 2020 року
фінансування Програми 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

-

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 ВПО.
Водночас на сайті ОДА вийшла низка матеріалів із
зазначеної теми. Серед них, «Україна готується до
відкриття перших КПВВ на лінії розмежування в зоні
проведення ООС – нарада під головуванням
Президента»; «Жителі Донбасу та Криму можуть
вступати без ЗНО в будь-який заклад, де
працюватимуть освітні центри «Крим-Україна» та
«Донбас-Україна», до 23 жовтня включно»;
«Наступного року поблизу Сєвєродонецька з'явиться
містечко для переселенців»; «У Луганській області
працюють освітні центри «Донбас – Україна» та
«Крим – Україна»; «Переселенці із Золотого отримали
житло – доручення Президента виконане».
Також на міських та регіональних телеканалах
вийшла низка сюжетів із зазначеної теми. Наприклад,
ТРК СТВ «На час карантину уразливі категорії
населення можуть отримати адресну допомогу»;
«Соціальні виплати в період карантину здійснюються
вчасно та в повному обсязі»; «На Луганщині відновили
роботу КПВВ «Станиця-Луганська»; Донбас.ua
«Перетнути КПВВ можуть лише люди з особливими
підставами; «Спецпроєкт. Через карантин. Юна
переселенка робити варення з шишок»; «Тема дня:
Українська сторона відкрила КПВВ, окупанти заявили
про провокацію»; «Переселенці отримали 10 ордерів
на квартири у Золотому».
Зазначена тематика представлена на шпальтах
обласної газети «Луганщина.ua»: від 10.06.2020 № 17
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5) забезпечення надання
безоплатної правової
допомоги внутрішньо
переміщеним особам

виконано

-

«У МОН нагадали правила вступу до вишів через
освітні центри «Донбас-Україна».
Також у районних газет: «Рубіжанські новини» від
22.05.2020 № 21 «До уваги внутрішньо переміщених
осіб; «Перемога» від 13.06.2020 № 23 «Через КПВВ
«Станица Луганская» и Марьинка с 10 июня частично
восстанавливается пропуск людей и машин»; «Життя
Білокуракинщини» від 13.06.2020 № 24 «У районі
ООС частково відновлюється робота КПВВ».
Протягом IІ 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 ВПО у режимі
zoom.
На офіційній веб-сторінці облдержадміністрації
здійснювалося висвітлення інформації у ЗМІ з питань
прав ВПО, забезпечення їх реалізації.
На адресу облдержадміністрації надходили листи
від ВПО з наступних питань:
- порядок розірвання трудових відносин з органами
виконавчої
влади,
органами
місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, які знаходяться в населених пунктах, на
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10.

Створення
сприятливих умов
для розвитку
молоді із числа
внутрішньо
переміщених осіб
у приймаючих
територіальних
громадах

організація та
проведення спортивних,
культурних, освітніх та
інших заходів із
залученням молоді із
числа внутрішньо
переміщених осіб з
урахуванням принципу
гендерної рівності

виконано

-

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.
Протягом ІІ кварталу ОКУ «Луганським обласним
центром підтримки молодіжних ініціатив та
соціальних досліджень» у дистанційному режимі
проведено
тренінгові
заняття
«Проєктний
менеджмент» для учнівської молоді міст Гірське та
Лисичанськ, в т. ч. з числа ВПО.
Протягом звітного періоду організовано онлайннавчання
молодих
людей
регіону
дебатній
майстерності у співпраці із активістами Луганської
області, до заходу долучились 36 осіб.
Спортивні
змагання
обласного
рівня
не
проводились у зв’язку з встановленим карантином та з
метою запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
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11.

Створення
механізму
міжсекторальної
взаємодії (охорона
здоров’я,
психологічна та
соціальна
підтримка,
охорона
громадського
порядку, правова
допомога) та
взаємодії з
громадськістю для
подальшого
посилення
спроможності і
координації
діяльності щодо
реагування на
гендерно
обумовлене та
інші види
насильства

проведення навчальних
семінарів для
представників
правоохоронних органів
(дільничні інспектори та
інші) з питань безпеки в
територіальних
громадах, а також
попередження та
реагування на гендерно
обумовлене та інші види
насильства, включаючи
постраждалих від
сексуального
насильства, пов’язаного
з конфліктом

виконано

Взаємодія суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству,
передбачає, зокрема, скоординовану міжвідомчу
підготовку фахівців, які представляють суб’єктів, що
здійснюють заходи у зазначеній сфері.
В Луганській області працюють наступні
спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих
від насильства:
- 10 мобільних бригад соціально-психологічної
допомоги;
- 5 спеціалізованих кабінетів невідкладної
анонімної медико-психологічної допомоги для жінок,
постраждалих від насильства;
- регіональна «гаряча лінія» з питань запобігання
та протидії домашньому і ґендерно обумовленому
насильству, дискримінації за ознакою статі;
- у місті Рубіжне заплановано відкриття
спеціалізованого притулку для жінок, постраждалих
від домашнього насильства та насильства за ознакою
статі. Наразі ведеться робота щодо інституалізації
притулку, який станом на сьогодні працює в денному
форматі на базі Рубіжанського міського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
На час обмежувальних карантинних заходів
мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
надають телефонні та скайп-консультації, проводять
телефонне інформування і, в разі екстреної потреби,
можуть виїжджати для безпосередньої допомоги
клієнтам із дотриманням протиепідемічних заходів.
Згідно з інформацією Головного управління
Національної поліції в Луганській області, за 5 місяців
поточного
року
зареєстровано
1893
заяви,
повідомлення про вчинення правопорушення та інші
події, пов’язані із домашнім насильством. За 50
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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
приймаючих
територіальних громад, з
урахуванням принципу
гендерної рівності

Виконано

-

заявами розпочато досудове розслідування, складено
888 адміністративних протоколів про адміністративні
правопорушення. На профілактичному обліку осіб,
схильних до вчинення домашнього насильства,
перебувають 1356 осіб (із них 1202 чоловіки, 153
жінки та 1 хлопець до 18 років). Також, винесено 472
термінових заборонних приписи.
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 зв’язку з карантином щодо запобігання
поширенню територією України коронавірусу
COVID 19, заклади культури області у ІІ кварталі 2020
року проводили заходи в медійному просторі, на
сторінках соціальних мереж та в режимі онлайн.
Були проведені цикли заходів присвячені
історичним і культурним подіям, державним святам,
визначним постатям української спільноти із
залученням всіх категорій глядачів, а саме:
-обласні тематичні заходи з нагоди Дня пам’яті та
примирення, 75-ої річниці Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні за участю творчих колективів
Луганського обласного академічного українського
музично-драматичного театру та Луганської обласної
філармонії;
-інформаційно- просвітницькі заходи у бібліотеках
і музеях області до дня Європи;
-тематичні заходи до Дня вишиванки;
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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

-

-весняний та літній етапи обласного відкритого
фестивалю-конкурсу
«Байбак-фест»
(травень,
червень) в медійному просторі;
-обласний
огляд-конкурс
індивідуальної
майстерності «Мистецтво і діти»;
-обласний
відкритий
конкурс
сольного
академічного вокалу «Пісенне джерело».
Протягом ІІ кварталу 2020 року спортивні змагання
обласного рівня не проводились, у зв’язку з
встановленим карантином та з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
У зв’язку з встановленим карантином та з метою
запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, проведення запланованих культурнопросвітницьких заходів, професійних обмінів,
налагодження співпраці між творчими колективами з
різних регіонів України із залученням ВПО і сприяння
територіальним громадам у впровадженні та
координації спільних проектів у сфері культури, було
скасовано.

