
 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   30  липня  2019 року                                                                             № 64 

м. Помічна 

 
Про затвердження плану заходів  
з реалізації Стратегії інтеграції  
внутрішньо переміщених осіб та  
впровадження довгострокових  
рішень щодо внутрішнього  
переміщення на період до 2020 року  
на території Помічнянської ОТГ 
 

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 29.12.2018 року № 1137-р «Про організацію 
виконання в області Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення на період до 2020 року», враховуючи інформацію 

заступника міського голови Щербатюка А.С. з даного питання в розрізі 
Помічнянської ОТГ, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради       в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2020 року на території 

Помічнянської об’єднаної територіальної громади. (додається) 

 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань виконавчих органів радли Щербатюка А.С. 
 
 
 
 
  
Міський голова        Антошик М.М. 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому  

від  30.07.2019  року № 64 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації Стратегії  інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2020 року на території Помічнянської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Номер та зміст завдання, які визначені Планом 

заходів з  реалізації Стратегії інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та 

впровадження довгострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2020 

року, затвердженого розпорядженням КМУ від 

21.11.2018р № 944-р 

Заходи щодо виконання Відповідальні виконавці Термін  

виконання 

1 
2 3 4 5 

1. Пункт 1 
Забезпечення ефективної реалізації плану 

заходів, злагодженої роботи та ефективної 

координації дій між органами державної 

виконавчої влади з метою його належного 

виконання 

Сприяти висвітленню у засобах масової 

інформації змін у законодавстві щодо надання 

фізичними особами в оренду житла для 

внутрішньо переміщених осіб 

Виконком міської ради 

Загальний відділ 

постійно 

2. Пункт 2 
Визначення житлових потреб внутрішньо 
переміщених осіб 3 метою забезпечення їх 
прав на житло 

Проводити інвентаризації об’єктів нерухомості 

та формування інформаційної бази на 

відповідному місцевому рівні з метою 

визначення наявних вільних приміщень, у тому 

числі таких, які за умови приведення до стану, 

придатного для проживання, можуть бути 

використані для забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб 

Виконком міської ради 

Відділ ЖКГ, архітектури та 

містобудування  

що півроку 

до 01 липня 

та 01 січня 



 

3. Пункт 7 
Забезпечення реалізації прав внутрішньо 
переміщених осіб на отримання пенсійних та 
соціальних виплат за місцем їх фактичного 
проживання/ перебування без обмежень 

1) забезпечити облік внутрішньо переміщених 
осіб, видачу довідок та внесення до єдиної 
\УеЬ-орієнтованої інформаційної технології 
формування сегменту "Облік ВПО" відомостей 
про житлові, соціальні, медичні та інші 
потреби, стан їх забезпечення. 
Забезпечити надання різних видів державних 
допомог у тому числі щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-комунальних послуг 
та пенсій; 

Виконком міської ради 

Центр надання соціальних 

послуг населенню 

Постійно 

2) забезпечити інформування пенсіонерів та 
одержувачів соціальної допомоги з числа 
внутрішньо переміщених осіб про зміни, 
пов'язані з порядком виплати пенсій та 
соціальної допомоги 

Виконком міської ради 

Центр надання соціальних 

послуг населенню 

Постійно 

4. Пункт 9 

Розширення можливостей працевлаштування 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з 

інвалідністю, з метою розв’язання проблем 

подолання бідності 

Проводити аналіз проблем зайнятості 

внутрішньо переміщених осіб (із зазначенням 

віку та тендерного аспекту), що стосуються 

існуючого попиту на ринку праці в регіонах з 

найбільшою кількістю внутрішньо 

переміщених осіб, з метою планування роботи 

державних центрів зайнятості, зокрема в 

частині підвищення кваліфікації чи 

перекваліфікації 

Виконком міської ради 
Постійно 

5. Пункт 10 

Підтримка приймаючих територіальних 

громад у забезпеченні належних умов для 

здобуття дошкільної, загальної середньої 

освіти з урахуванням потреб внутрішньо 

переміщених осіб 

1) проводити тренінги для вчителів та 

соціальних працівників для роботи з дітьми з 

числа внутрішньо переміщених осіб 

Виконком міської ради 

Відділ освіти, Відділ 

культури, туризму, молоді 

та спорту 

Постійно 

2) надавати психологічну підтримку та 

послуги щодо розвитку мовлення для дітей із 

числа внутрішньо переміщених осіб, які мають 

особливу потребу у цьому 

Виконком міської ради 

КНП «Помічнянська 

міська лікарня» 

Постійно 

3) проводити реконструкції, оснащення 

студентських та викладацьких гуртожитків. 

Виконком міської ради 

Відділ освіти, Відділ 

Постійно 



 

Покращувати матеріально технічну базу 

навчальних аудиторій. Сприяти розвитку 

бібліотек та інформаційних технологічних 

майданчиків тощо 

культури, туризму, молоді 

та спорту 

6. Пункт 11 

Сприяння здобуттю освіти дітьми з числа 

внутрішньо переміщених осіб 

1) запровадити механізм безоплатного доступу 

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до 

Інтернету, баз даних бібліотек у державних та 

комунальних закладах освіти (з урахуванням 

принципу тендерної рівності) 

Виконком міської ради 

Відділ освіти, Відділ 

культури, туризму, молоді 

та спорту 

Постійно 

2) розробити та здійснити заходи щодо 

можливості внутрішньо переміщених осіб з 

інвалідністю отримувати освітні послуги з 

урахуванням їх права на інклюзивне навчання 

та особливих потреб (з урахуванням принципу 

тендерної рівності) 

Виконком міської ради 

Відділ освіти, Відділ 

культури, туризму, молоді 

та спорту 

Постійно 

7. Пункт 14 
Забезпечення прав внутрішньо переміщених 
осіб на здобуття освіти 

1) Забезпечити створення достатньої кількості 
місць у закладах дошкільної та загальної 
середньої освіти з урахуванням збільшення 
кількості внутрішньо переміщених осіб в 
приймаючих територіальних громадах 

Виконком міської ради 

Відділ освіти, Відділ 

культури, туризму, молоді 

та спорту 

Постійно 

8. Пункт 15 
Створення дієвих механізмів для забезпечення 
належного обслуговування внутрішньо 
переміщених осіб у закладах охорони здоров’я 
без обмежень 

1) сприяти покращенню психосоціальної 
підтримки внутрішньо переміщених осіб; 

Виконком міської ради 

КНП «Помічнянська 

міська лікарня» 

Постійно 

2) забезпечити безперешкодний доступ до 
медичних послуг внутрішньо переміщених 
осіб, у тому числі осіб 3 інвалідністю та осіб, 
які проживають в сільській місцевості з їх 
числа, з урахуванням тендерних та вікових 
особливостей (потреб) 

Виконком міської ради 

КНП «Помічнянська 

міська лікарня» 

Постійно 

9. Пункт 16 
Подолання бар’єрів у доступі внутрішньо 
переміщених осіб до медичного 
обслуговування 

1) забезпечити належне медичне 
обслуговування внутрішньо переміщених осіб 
у закладах охорони здоров’я з урахуванням 
тендерних та вікових особливостей (потреб) 

Виконком міської ради 

КНП «Помічнянська 

міська лікарня» 

Постійно 

2) забезпечити безперешкодний доступ до 
медичних послуг та надання додаткових 
гарантій для внутрішньо переміщених осіб, у 

Виконком міської ради 

КНП «Помічнянська 

міська лікарня» 

Постійно 



 

тому числі осіб 3 інвалідністю з їх числа та 
тих, хто проживає в сільській місцевості 

10. Пункт 17 
Запровадження механізму формування та 
реалізації організаційно-управлінських засад 
ефективної інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб, розбудови соціальної 
згуртованості, забезпечення соціально-  
економічної безпеки та стійкості громади і 
внутрішньо переміщених осіб 

1) проводити моніторинг стану інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб у приймаючи 
територіальні громади та оцінку їх потреб, у 
тому числі в розрізі категорій таких осіб, як 
особи з інвалідністю, включаючи аналіз з 
урахуванням статі та віку 

Виконком міської ради 

Центр надання соціальних 

послуг населенню 

ІV квартал 

2019 

2) сприяти висвітленню у засобах масової 
інформації позитивного досвіду інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб у приймаючі 
територіальні громади 

Виконком міської ради 

Загальний відділ 

Постійно 

3) забезпечити розвиток соціальних послуг, які 
надаються внутрішньо переміщеним особам 
відповідно до їх потреб у приймаючій 
територіальній громаді 

Виконком міської ради 

Центр надання соціальних 

послуг населенню 

Постійно 

11. Пункт 18 
Створення сприятливих умов для розвитку 
молоді з числа внутрішньо переміщених осіб в 
громаді 

Забезпечити організацію та проведення 
спортивних, культурних, освітніх та інших 
заходів із залученням молоді з числа 
внутрішньо переміщених осіб 3 урахуванням 
принципу тендерної рівності 

Виконком міської ради 

Відділ культури, туризму, 

молоді та спорту 

Постійно 

 

___________________________ 


	Р І Ш Е Н Н Я

