Оперативна інформація
щодо підтримки сімей із території Автономної Республіки Крим
та східних областей України
За оперативними даними структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, інших органів
виконавчої влади станомна04.06.2018в області перебуває 6 808родин –
11 409внутрішньо переміщенихосіб.Із них: 575осіб– з АР Крим та 10 834 –
зісхідних областей України.Виїхали з регіону 6 257осіб.
За інформацією Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністраціївідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
01.10.2014 № 509 „Про облік внутрішньо переміщених осіб” органами
соціального захисту населення станом на 17.05.2018взято на облік11 396осіб.
Станом на 01.05.2018 (у квітні 2018 року)2 461 внутрішньо переміщені
особи одержали щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,на
загальну суму 3 820 263,71 грн.відповіднодо постанови Кабінету Міністрів
України від 01.10.2014 № 505 „Про надання щомісячної адресної допомоги
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг”.
Також, у 2014-2018 рр. комісією органів соціального захисту населення
матеріально-побутових умов проживання2 989 особам виплачено одноразову
грошову допомогуза рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму
1 237300 грн. в розмірі по 300 грн. кожному, а саме:
у 2014 році – 1742 особам на суму 862 000 грн;
у 2015 році – 502 особам на суму 151 800 грн;
у 2016 році – 376 особам на суму 112 800 грн;
у 2017 році – 240 особамна суму 72 000 грн.
Станом на 23.05.2018 –129 особам на суму 38700 грн.
На території Черкаської області перебуває 2 394дитини, які переїхали з
родинамиВПО.
За інформацією Управління освіти і науки облдержадміністрації у
навчальні заклади в регіоні влаштовано1 332 особи, а саме, у дошкільні
навчальні заклади – 336 осіб, у загальноосвітні навчальні заклади– 920 осіб. 76
дітей знаходяться з батьками вдома.У вищі навчальні заклади зараховано на
навчання 122 особи, у професійно-технічні навчальні заклади – 28 осіб.
Питання оздоровлення й відпочинку дітей ВПО перебуває на постійному
контролі в Управлінні у справах сім’ї, молоді та спортуоблдержадміністрації.
Упродовж 2015-2017 рр. оздоровлено2 059дітей ВПО, а саме, у 2015 році – 808
дітей, у 2016 році – 626 дітей, у 2017 році – 625 дітей.
За інформацією УДМС України в Черкаській області6 106особам з числа
ВПО надано різні види адміністративних послуг, а саме, реєстрація місця
проживання – 792 особи, реєстрація місця перебування – 801особа, оформлення
паспорта – 517 осіб, видача паспортів громадянина України для виїздуза кордон
– 2 426 особам, видача проїзних документів дитини – 113 особам.

Стосовно надання медичної допомоги ВПО в регіоні зазначимо, що за
інформацією Управління охорони здоров’яоблдержадміністрації до закладів
охорони здоров’я Черкаської області звернулося9 541 осіб, із них3 600– дітей,
5 941 – дорослих. Взято на диспансерний облік 2 902особи, проведено 4 792
медичних оглядів та флюорографічних обстежень, народилося 237 дітей.
До Головного управління Пенсійного фондуУкраїни в Черкаській
області (далі – Головне управління)звернулося7 906осібзпитань переведення
виплати пенсії за місцем фактичного проживання. Серед них 2 518осіб із
різних причин полишили регіон, 5 388осіб перебувають на облікув Головному
управлінні.
За інформацією Черкаського обласного центру зайнятості доцентрів
зайнятості області звернулося2267осіб, які отримали довідку про взяття на
облік та офіційно визнані ВПО. Із них 1 379 осібмали право на отримання
допомоги по безробіттю, 853 особи булипрацевлаштовані. За направленням
центрів зайнятості професійне навчання проходило204 безробітних, у
громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли
участь362 осіб та 29 осіб отримали одноразову виплату допомоги по
безробіттю та започаткували власну справу.
У резерві тимчасового житла для ВПО наразі налічується 1об’єкт, що
знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Республіканська, буд. 1. Даний Центр
соціальних послуг має можливість прийняти 10 осіб.
Черкаський обласний контактний центр для розміщення ВПО, які
прибувають на тимчасове проживання, має можливістьвикористання в якості
транзитного пункту оздоровчого табору «Придніпровський», де загалом
можна розмістити 20-25осіб терміном на тиждень і більше в період із квітня
по жовтень. За необхідності для перевезення ВПО до місця тимчасового
поселення налагоджена співпраця із АТП обласної ради.
Налагоджена співпрацяз благодійними фондами та громадськими
організаціями: «Центр гостинності для переселенців», « Від серця до серця»,
«Самооборона Майдану Черкаської області», «Громадський блокпост»,
«Демократична дія»,«Сила права», «Вінницька правозахисна група» та інші.
За данимиТовариства Червоного Хреста України в Черкаській
області у 2014-2016 роках надано допомогу ВПО, а саме, у 2014 році – 2063
особам на суму 483 581 грн, у 2015 році –2180 особамна суму 294 566 грн, у
2016 році –227 особам на суму 40 846 грн, у 2017 році – 244 особам на суму
46 221 грн.
Також, у 2014-2016 рокахміжнародними благодійними організаціями,
волонтерами (Благодійна організація «Благодійний Фонд «Свої»,
Благодійний фонд «Надія по всьому світу», благодійна допомога із Данії за
підтримки народного депутата Ірини Геращенко) надано гуманітарну
допомогу на загальну суму – 940 762 грн.
Черкаський обласний контактний центр постійно співпрацює з
громадськими організаціями «Другий дім — Черкащина», «Спільнота
біженців з Донецька та Сходу України», «Допомога» при відділенні

Міжнародного благодійного фонду «Христос для всіх міст». Разом
проводяться тренінги, наради, круглі столи.
Завдяки міжнародним донорам (Міжнародна організація з міграції)
надаються гранти на відкриття власного бізнесу.

