
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                              №________ 
                                                                 м. Лиман 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження  Програми 

інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на території  
Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік», керуючись ст.52 Закону 
України «Про місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1.  Схвалити проєкт рішення міської ради «Про затвердження  Програми інтеграції, 
соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на території  
Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік». 
2.  Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) подати на 
розгляд та затвердження сесії міської ради проєкт рішення «Про затвердження  
Програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 
території  Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік». 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Юрія АФОНІНА. 

 
 

 
Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ

 
Про схвалення проєкту рішення міської ради 
«Про затвердження  Програми інтеграції, 
соціальної адаптації та захисту внутрішньо 
переміщених осіб на території  Лиманської 
міської територіальної громади на 2022 рік» 
 



 

           ПРОЄКТ 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
                                                                 м. Лиман                                       №               
 

Про затвердження  Програми інтеграції, 
соціальної адаптації та захисту внутрішньо 
переміщених осіб на території  Лиманської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
 
 
 
 
 

Відповідно до Закону України  «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись  п. 22 ч.1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити   Програму інтеграції, соціальної  адаптації та захисту внутрішньо 
переміщених осіб на території Лиманської міської територіальної громади на 2022 
рік  (далі – Програма ( додається). 
2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) передбачити 
фінансування заходів виконання Програми  за рахунок  місцевого бюджету. 
3. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми та 
інформування управління соціального захисту населення міської ради (Мальченко) 
для узагальнення інформації. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної, підприємницької діяльності, сфери послуг та регуляторної політики 
(Вінничук), з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту,  в 
справах молоді та соціального захисту населення (Ребров), заступника міського 
голови Юрія АФОНІНА.  
 
 
       Міський  голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 
 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

  рішення міської ради  

         __________№________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Програма 
інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо 
переміщених осіб на території Лиманської міської 

територіальної громадина 2022 рік 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Лиман – 2022 
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І. Загальна характеристика Програми 
 

Програма інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених 
осіб (далі - Програма) передбачає об’єднання зусиль органів державної влади всіх 
рівнів, місцевого самоврядування, закладів освіти, культури, громадських об’єднань 
та інших організацій стосовно вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб 
(далі - ВПО). Програма спрямована на забезпечення реалізації Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо перемішених осіб» та інших нормативно-
правових актів. 
 
II. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

В результаті бойових дій на території Донецької області значна частина 
мешканців тимчасово окупованих територій, населених пунктів, на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених 
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, перемістились до інших населених 
пунктів. Значна кількість ВПО перебувають на території, підконтрольній 
українській владі у Донецькій області на території Лиманської міської 
територіальної громади. Вирішення соціального захисту ВПО є одним із 
важливіших питань. У зв’язку із цим існує необхідність проведення комплексу 
заходів, спрямованих на соціальну адаптацію та захист ВПО. 

Станом на 01.01.2022 року управлінням соціального захисту населення 
міської ради  взято на облік 22886 осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної операції, у тому числі: 
2267 дітей; 1071 особа з  інвалідністю; 13841 пенсіонер. Більшість ВПО, які прибули 
на територію, підконтрольну українській владі, потребують матеріальної, соціальної 
та інших видів допомоги. 

Таким чином, в умовах сьогодення, саме зазначена категорія населення 
потребує підвищеної уваги з боку владних структур, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій тощо. Показник значної кількості ВПО 
потребує комплексного підходу до розв’язання їх проблем. Зокрема, ВПО 
стикаються з проблемами розміщення, забезпечення належних умов проживання, 
безробіття, браку інформації про створені можливості психологічної реабілітації, 
відновлення документів, недостатньої кількості додаткових місць в дошкільних та 
шкільних навчальних закладах тощо. Зважаючи на невизначеність терміну 
завершення військового конфлікту на території Донецької області та необхідність 
створення умов для повернення в місця постійного проживання ВПО, розв’язання 
існуючих проблем потребує розробки та реалізації Програми на 2022 рік. 
 
III. Мета Програми 
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Програму інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО, які переміщуються 

з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної  
операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення на територію 
Лиманської міської територіальної громади, яка підконтрольна українській владі, 
розроблено з метою: 
- вирішення основних проблем ВПО; 
- зменшення соціальної напруги серед них, у зв’язку зі складністю 
соціально-економічних проблем, які їх оточують; 
- забезпечення соціальної, фізичної, медичної, психофізіологічної та 
матеріальної підтримки  ВПО; 
- забезпечення належних  умов життєдіяльності; 
- надання  ВПО з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції грошової допомоги як таким, що потрапили у важкі 
життєві обставини; 
- сприяння у працевлаштуванні тощо. 

 
IV. Шляхи виконання Програми 
 

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем і зменшення 
соціальної напруги серед ВПО шляхом розширення кола соціальних гарантій для 
цієї категорії осіб. Для досягнення основної мети передбачено здійснити заходи 
правового, соціального, медичного, транспортно-побутового та культурно-масового 
характеру. 

Програма реалізується шляхом здійснення заходів за напрямками: 
- інформаційно-правового–підвищення рівня інформованості серед 

ВПО та надання їм правової допомоги; 
- соціального – здійснення підтримки ВПО, створення умов для поліпшення їх 
життя, підтримка статутної діяльності громадських об’єднань ВПО тощо; 
- медичного – збереження здоров’я  ВПО, створення умов для медичного 
обслуговування. 
 
V. Ресурсне забезпечення 
 

Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, проводиться 
за рахунок коштів  місцевого бюджету   в сумі 3777,30 тис.грн та інших джерел в 
сумі 25185,70 тис.грн. 

 
VI. Напрямки і заходи Програми 
 З метою реалізації Програми визначено напрями та заходи, а також 
відповідальних, джерела та обсяги фінансування  (додаток до Програми).  
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VII. Очікувані  результати 
 

У результаті виконання Програми будуть досягненні соціальні показники: 
- реалізація державної політики у сфері соціального захисту ВПО; 
- вирішення соціально-побутових питань, пов’язаних з організацією 
тимчасового проживання, медичного забезпечення, працевлаштування; 
- отримання вчасних і якісних адміністративних послуг; 
- зменшення рівня безробіття серед ВПО, зростання професійного рівня; 
- створення  сприятливих  умов для проживання, навчання та оздоровлення 
дітей ВПО; 
- забезпечення активного розвитку та діяльності громадських організацій 
 

Програма інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених 
осіб на території Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік розроблена 
управлінням соціального захисту населення  міської ради. 
 
 
Начальник управління                          Ганна МАЛЬЧЕНКО 
 
 
Секретар міської ради                Надія ЛЯШКО 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПАСПОРТ 
Програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб  

на території Лиманської міської територіальної громади 
на 2022 рік 

 
Підстава для розроблення: Закону України  «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» 

 
1 Назва документа щодо 

розроблення Програми 
 Закону України«Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб»  

2 Розробник Програми Управління соціального захисту населення 
міської ради 

3 Співрозробники Програми КНП «Центр первинної медико- санітарної 
допомоги» Лиманської міської ради,  
відділ внутрішньої політики виконавчого 
комітету міської ради, Лиманський міський 
центр соціальних служб, Лиманський 
міський центр зайнятості, відділ культури і 
туризму міської ради,  управління освіти, 
молоді та спорту міської ради 

4 Відповідальні виконавці Управління соціального захисту населення 
міської ради, КНП «Центр первинної 
медико- санітарної допомоги» Лиманської 
міської ради, відділ внутрішньої політики 
виконавчого комітету міської ради, 
Лиманський міський центр соціальних 
служб, Лиманський міський центр 
зайнятості, відділ культури і туризму 
міської ради, управління освіти,молоді та 
спорту міської ради. 

5 Термін реалізації Програми 2022 рік 

6 Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми 

 Місцевий бюджет та  інші джерела 

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, передбачених для 
реалізації Програми, всього 

 
28963,00 тис.грн 

 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток  
до Програми інтеграції, соціальної 
адаптації та захисту внутрішньо 
переміщених осіб на території 
Лиманської міської територіальної 
громади на 2022 рік 

 
 

Заходи Програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб 
на території Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік 

 
 

№  
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

Перелік заходів 
Програми 

Виконавці Джерела 
фінансуван 

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван 
ня , 

тис.грн. 

Очікувані 
результат 

ти 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Інформаційне 

забезпечення 
Оприлюднення на офіційному сайті 
міської ради та в міських газетах 
інформаційних новин для ВПО, про 
ключові проблеми та їх можливі 
шляхи вирішення, щодо отримання 
ними пільг та соціальних гарантій, 
передбачених законодавством 

відділ внутріш ньої 
політики 
виконавчого 
комітету міської 
ради, УСЗН міської 
ради, міський 
центр зайнятості, 
Лиманський 
міський  центр 
соціальних служб 

 - Покращення 
інформаційног
о забезпечення 
ВПО  



                                             2  Продовження додатку 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Створення 
належних умов 
проживання 

Визначення переліку об’єктів та 
проведення комплексу ремонтних 
робіт з метою компактного 
проживання ВПО 

Відділ ЖКГ 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

  Покращення 
умов 
проживання 
н ВПО 

   Реконструкція нежитлової будівлі – 
гуртожитку по вул.Студентська, 4  
м.Лиман для надання соціального 
житла для ВПО, дітей- сиріт, 
позбавлених батьківського піклування  
 

Відділ ЖКГ 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

Місцевий 
бюджет 
ЄІБ 

356,6 
 

12317,3 

Покращення 
умов 
проживання 
ВПО 

  Реконструкція гуртожитку під 
багатоквартирний будинок 
малосімейного типу по вул.І.Лейко,2 
м.Лиман 

Відділ ЖКГ 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

Місцевий 
бюджет 
Державний 
бюджет  

3420,7 
 

12868,4 

Покращення 
умов 
проживання 
ВПО 

3 Охорона здоров’я 
та медична 
реабілітація 

Надання медичної допомоги: 
забезпечення пільгової категорії 
громадян для амбулаторного 
лікування  лікарськими засобами  на 
пільгових умовах 
Забезпечення первинної медичної 
допомоги ВПО , які звернулися на 
амбулаторний прийом до сімейного 
лікаря  

Амбулаторії ЗПСМ 
КНП «ЦПМСД» 
Лиманської міської 
ради 

За рахунок 
коштів 
місцевого 
бюджету, 
виділених 
для 
пільгової 
категорії 
громадян 

 Своєчасне 
виявлення 
загострень з 
метою 
профілактики 
тяжких 
захворювань  

4 Забезпечення 
перепідготовки  
та профорієнтації, 
допомога у пошу 
ку роботи ВПО 

Організація профорієнтаційної 
роботи, зустріч з представниками ВНЗ 
І-ІVр.а. в навчальних закладах 

Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради, 
міський центр 
зайнятості. 

Інші 
джерела 

 Працевлаштува
ння,продовжен
ня навчання 
випускників9-
11класів  
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  Забезпечення проведення щомісячних 

міні ярмарок вакансій роботодавців за 
участю ВПО, випускників навчальних 
закладів, осіб з інвалідністю з метою 
вирішення питання працевлаштування 
громадян  
 

Міський центр 
зайнятості 

  Покращення 
інформаційно 
го забезпечення 
ВПО 

  Організація роботи Консалтингового 
простору та Центру розвитку 
підприємництва для осіб, які 
планують розпочати справу та діючих 
підприємців у т.ч. ВПО  
 

Міський центр 
зайнятості 

  Покращення 
інформаційно 
го забезпечення 
ВПО  

  Створення банку бізнес-ідей та 
каталогу кращих бізнес-планів з 
метою накопичення позитивного 
досвіду та надання практичної 
допомоги ВПО в реалізації власного 
бізнесу, в тому числі соціального 
 

Міський центр 
зайнятості 

  Покращен 
ня  
інформаційно 
го забезпечення 
ВПО 

  Залучення ВПО до оплачуваних 
громадських робіт 
 
 
 
 
 
 
 

Міський центр 
зайнятості 

 Кошти 
міського 
центру 
зайнятості  

Згідно 
фінансуванн
я 

Покращення 
матеріального 
стану ВПО 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Здійснення професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення 
кваліфікації зареєстрованих 
безробітних з числа ВПО на 
замовлення роботодавців або для само 
зайнятості, провадження 
підприємницької діяльності, в т.ч. 
соціального підприємства, з 
урахуванням потреб ринку праці 

Міський центр 
зайнятості 

 Кошти 
міського 
центру 
зайнятості  

Згідно 
фінансував 
ня 

Покращення 
інформаційног
о забезпечення 
ВПО 

  Компенсація транспортних витрат для 
ВПО, які проживають у віддалених 
місцях від роботи 

Міський центр 
зайнятості 

 Кошти 
міського 
центру 
зайнятості  

Згідно 
фінансував 
ня 

Покращення 
матеріального 
стану ВПО 

  Сприяння підтвердженню 
професійної кваліфікації ВПО за 
результатами неформального 
професійного навчання за 
робітничими професіями 

Міський центр 
зайнятості 

 Кошти 
міського 
центру 
зайнятості  

Згідно 
фінансував 
ня 

Покращення 
інформаційног
о забезпечення 
ВПО 

  Надання ваучерів, як сучасного 
інструменту підвищення 
конкурентоспроможності ВПО 
шляхом отримання нової професії 
відповідно до потреб ринку праці 

Міський центр 
зайнятості 

 Кошти 
міського 
центру 
зайнятості  

Згідно 
фінансував 
ня 

Покращення 
інформаційног
о забезпечення 
ВПО 

5 Підтримка та 
захист дітей 

Забезпечення безкоштовним гарячим 
харчуванням: 
- учнів 1-4 класів в загальноосвітніх 
навчальних закладах; 
- дошкільні навчальні заклади. 

Управління освіти, 
молоді та спорту  
міської ради  

Бюджет 
міста 

Кошти  
передбачені  
програмою 
про 
безкоштовне 
харчування 

Покращення 
матеріального 
стану ВПО 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Організація оздоровлення та 

відпочинку дітей із сімей  тимчасово 
вимушених переселенців 
 

Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради 
УСЗН 

Місцевий 
бюджет 
Обласний 
бюджет 

Кошти  
передбачені 
програмою 
про оздоров 
лення 

Оздоровлення  
дітей ВПО 

6 Культурно-
мистецькі заходи 
до державних та 
пам’ятних дат 

Участь в культурно- мистецьких 
заходах до державних та пам’ятних 
дат ВПО  

Відділу культури і 
туризму міської 

ради 
 

  Покращення 
якості надання 
соціальних 
послуг, 
зниження 
соціальної 
напруги 
 

7 Покращення 
механізмів 
надання 
соціальної 
допомоги 

Надання благодійної  допомоги дітям 
із сімей внутрішньо переміщених осіб 
 

Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради 

Інші 
джерела 

 Покращення 
якості надання 
соціальних 
послуг, 
зниження 
соціальної 
напруги 

  Модернізація мобільних соціальних 
офісів та їх складу, з виїздом на місця 
компактного проживання внутрішньо 
переміщених осіб для прийому 
документів, заяв на поновлення 
,призначення пенсійних та соціальних 
виплат та роз’яснення норм чинного 
законодавства 
 

УСЗН міської ради   Покращення 
якості надання 
соціальних 
послуг, 
зниження 
соціальної 
напруги 
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  Створення належних умов для 

обслуговування ВПО в управліннях 
соціального захисту населення 

УСЗН міської ради   Покращення 
якості надання 
соціальних 
послуг, 
зниження 
соціальної 
напруги 
 

  Проведення інформаційно-
роз’яснювальних заходів і 
консультацій щодо соціальної 
підтримки та психологічної допомоги 
ВПО 
 

 Лиманський 
міський центр 
соціальних служб 

  Покращення 
якості надання 
соціальних 
послуг, 
зниження 
соціальної 
напруги 

  Всього   28963,0  
  
 Заходи Програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на території Лиманської міської 
територіальної громади на 2022 рік розроблені управлінням соціального захисту населення  міської ради 
 
Начальник управління             Ганна МАЛЬЧЕНКО 
 
 
 
Секретар міської ради            Надія ЛЯШКО 
 
 


