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Дорожня карта обумовлена необхідністю
забезпечення норм законодавства щодо
захисту прав і законних інтересів осіб, які
перемістились з тимчасово окупованої
території України або зони проведення
антитерористичної
операції.
Метою розроблення дорожньої карти є задоволення потреб
та конституційних прав внутрішньо переміщених осіб (далі –
ВПО), підвищення якості надання соціальних, медичних та
інших послуг.
Реалізація цих прав досягається шляхом посилення уваги до
розв'язання актуальних проблем ВПО, недопущення
дискримінації, а також вирішення, в установленому законом
порядку, питань щодо забезпечення їм доступу нарівні з
іншими громадянами до об'єктів і послуг, що надають
держава та суспільство.

Законодавча база щодо
захищеності внутрішньо
переміщених осіб складається :
•
Конституція України;
•
Закон України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб;
•
Постанова КМУ № 509 «Про облік внутрішньо
переміщених осіб»;
•
Постанова КМУ № 505 «Про надання щомісячної
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг;
•
Постанова КМУ № 365 «Деякі питання
здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам».

 Спеціалісти управління праці та
соціального
захисту
населення
Дергачівської
райдержадміністрації
здійснюють оформлення та видачу
довідок
внутрішньо
переміщеним
особам (надалі -ВПО);
Забезпечують
формування
та
ведення Єдиної інформаційної бази
даних ВПО;
Здійснюють перевірки фактичного
місця проживання
для призначення
(відновлення) соціальних виплат ВПО;
Здійснюють контроль за правильністю
надання державної соціальної допомоги,
субсидій, соціальних виплат ВПО за
місцем
їх
фактичного
проживання/перебування
та
інших
соціальних і компенсаційних виплат.

ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ
ПИТАННЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ
АБО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ:
УРЯДОВА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»
ТЕЛ. 0 800 507 309
БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО

CАЙТ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
http://www.mlsp.gov.ua
ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕЛ. 3-10-34
http://dergachirda.gov.ua
«ГАРЯЧА» ЛІНІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
УКРАЇНИ
ТЕЛ. (067) 579-42-63

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ТЕЛ. 2-01-82, 3-40-78

РОЗВ'ЯЗАННЯ
АКТУАЛЬНИХ
ПРОБЛЕМ
ДЕРГАЧІВСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: Харківська обл., м.Дергачі, майд. Перемоги,
буд. 5а
Тел.:( 05763)3-01-68, 3-10-34
E-mail: derhachivska@rda.kh.gov.ua
Управління праці та соціального захисту населення
Дергачівської райдержадміністрації
Адреса: Харківська обл., м.Дергачі, вул.1 Травня,8-а
Тел.:(05763)3-40-78, 3-02-05
E-mail: upszn_derhachi@rda.kh.gov.ua
Комунальний заклад охорони здоров’я районного
територіального медичного об’єднання «Дергачівська
центральна районна лікарня»
Адреса: Харківська обл., м. Дергачі, вул. 1 Травня, б. 2
Тел.: (05763)3-11-33 E-mail: derg_crl@ukrpost.ua

Дергачівський районний центр зайнятості
Адреса: Харківська обл., м.Дергачі, вул. 1
Травня, б.8-а
Тел: (05763)3-40-58 E-mail: 2023@khcz.gov.ua
Дергачівський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Адреса: Харківська обл., м.Дергачі, пл.Перемоги, б.1
Тел.: (05763)3-20-96 E-mail: drcsssdm@ukr.ne
Дергачівський районний відділ ДМС України у
Харківській області
АдресА: Харківська область, м. Дергачи, вул. 1-го
Травня, б. 10
Тел.: (05763) 311-53 Сайт: http://kh.dmsu.gov.ua/

 З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
(УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ)

•Реєстрація ВПО, інформаційно-консультаційні
послуги;
•різні види грошової допомоги;
•оформлення житлових субсидій;
•подовження грошової допомоги на
термін.

наступний

 З ПИТАНЬ ЗАЙНЯТОСТІ
•інформаційно-консультаційні послуги;

•працевлаштування;
•отримання нових професій, перенавчання та перекваліфікація, у
т.ч. отримання ваучерів на оплату навчання;
•взяття на облік, отримання допомоги по безробіттю.

 З ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
• призначення і виплати пенсії;
• види пенсій: за віком; за вислугу років; по інвалідності.

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДМС УКРАЇНИ В
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
•Набуття громадянства України:
•Поновлення у громадянстві України
•Видача тимчасового посвідчення громадянина України
•Видача паспорта громадянина України замість утраченого

 ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ)

•інформаційно-консультаційні послуги;
•соціально-психологічні послуги;
•посередництво у вирішенні існуючих проблем;
•оцінка потреб сім’ї та її членів;
•соціальний супровід;
•соціально-психологічні послуги;
•соціально-педагогічні послуги;

 (ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ)
•інформаційно-консультаційні послуги;
•соціально-психологічні послуги;
•оцінка потреб сім’ї та її членів;

