ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
www.adm-km.gov.ua

ОБЛАСНА ДОРОЖНЯ КАРТА
ДЛЯ ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
Хмельницька область

Обласна дорожня карта для ВПО на Хмельниччині.
Внутрішньо переміщеною особою(ВПО) є громадянин України, іноземець або
особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах
та має право на постійне проживання в Україні, та яка змушена покинути своє
місце проживання в наслідок військової агресії на Сході України, тимчасової
окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Законодавство про соціальну захищеність ВПО в Україні
1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 № 509 «Про облік внутрішньо
переміщених осіб»
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 «Про надання
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової
грошової допомоги постраждалим особам і внутрішньо переміщеним особам»
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 № 365 «Деякі питання здійснення
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 № 637 «Про здійснення
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»
7. Наказ Міністерства соціальної політики від 27.12.2016 № 1610 «Про затвердження форми
Заяви про постановку на облік внутрішньо переміщеної особи»
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 № 646 «Про затвердження Порядку створення, ведення і доступу до відомостей Єдиного інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб»
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року N 600 «Про затвердження
Порядку надання відомостей про внутрішньо переміщених осіб по їх виїзду за кордон, на тимчасово окуповану територію України або населених пунктів на території яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і осіб, які в період отримання допомоги по
безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України»
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 № 1068-р «Про забезпечення часткової оплати вартості тимчасового проживання громадян, які переміщуються з тимчасово
окупованої території і району проведення антитерористичної операції»
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 № 491-р «Про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням часткової
оплати вартості тимчасового проживання громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої
території і району проведення антитерористичної операції»
12. Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 19.09.2006 № 345 «Про затвердження
Інструкції про порядок оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної
допомоги»

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ВЛАДИ
Для реалізації своїх законних конституційних прав, прав людини та задоволення
нагальних життєвих потреб ВПО можуть звертатися до виконавчих органів влади:
Хмельницька обласна державна адміністрація
29005, м. Хмельницький,
майдан Незалежності, Будинок Рад

Тел.: (0382) 76–50–24
факс: (0382) 76–51–72

www.adm-km.gov.ua
regadm@adm-km.gov.ua

Департамент соціального захисту Хмельницької облдержадміністрації
• Забезпечення соціальних гарантій внутрішньо переміщених осіб,
• допомога в оформленні та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (згідно
постанови КМУ №509 від 1.10.2014),
• допомога в оформленні надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання (згідно постанови КМУ №505 від 1.10.2014).,
• субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива (згідно постанови КМУ №848 від 21.10.1995), тощо.
29000, м. Хмельницький,
вул. Володимирська, 109
Приймальня громадян:
Питання матер. допомоги:
По питаннях отримання пільгового
транспорту (для осіб з інвалідністю):

тел. : (0382) 65-68-69
тел. : (0382) 65-04-23
тел. : (0382) 65-90-75

www.hmsoczahist.com.ua
depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua

тел. : (0382) 75-20-90

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації
З’ясувати повний перелік медичних послуг та вирішити питання пов’язані із вашим лікуванням в усіх
медичних закладах області
29000, м. Хмельницький,
вул. Шевченка 46

тел. : (0382) 76-51-65
тел. : (0382) 79-52-03
тел. : (0382) 72-06-79

www.doz.adm-km.gov.ua

doz.khm@doz.adm-km.gov.ua

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
29000, м. Хмельницький,
м-н Незалежності 1. Будинок освіти

39091603@mail.gov.ua

- З питань влаштування дітей ВПО до
дитячих садочків та шкіл області

Наталя Василівна Маївко

- З питань пов’язаних із інклюзивною
освітою ВПО

Наталія Олександрівна Казєва
тел.: (0382)79-56-96

- Щодо позашкільної, професійної
(професійно-технічної) та вищої освіти

Світлана Іванівна Дудко
тел.: (0382)76-48-51

тел.: (0382) 70-28-83

km_molod@ukr.net
kazeva87@gmail.com
hmeln_pto@i.ua

Державна спеціалізована фінансова установа
“Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”
Отримати повну інформацію щодо того як прийняти участь у державній програмі «Доступне житло»
і подати необхідні документи.
29000, м.Хмельницький,
вул. Грушевського, 87, каб. 414

тел.: (0382) 76-23-66

www.khml.molod-kredit.gov.ua
khml.22@molod-kredit.gov.ua

Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
З питань отримання ВПО Електронного пенсійного посвідчення та інших карток та/або банківських послуг,
отримання відповідних виплат, тощо.
29000 м. Хмельницький
вул. Кам`янецька, 46

тел.: (0382) 78-32-72

www.oschadbank.ua

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ВЛАДИ
Хмельницький обласний центр зайнятості
Вирішити питання працевлаштування, пошуку вільних робочих місць, професійної підготовки та перепідготовки, оформлення допомоги по безробіттю компенсацій та інші питання передбачені Законом України
«Про зайнятість населення» та/або зокрема Статтею 24-1. Заходи сприяння зайнятості ВПО, даного закону.
29000, м. Хмельницький,
провулок Шевченка, 10

Тел./факс: (0382) 65-74-15

www.dcz.gov.ua/khm/control/uk/
khm-ocz@kmocz.gov.ua
sergey@ic.km.ua

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації
• оформлення статусу дитини постраждалої від воєнних дій та збройних конфліктів (згідно постанови
КМУ №280);
• питання з соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
• питань щодо вчинення дітьми правопорушень;
• розробки та втілення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
• забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх
усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
• здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей
усіх форм власності;
• ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного
типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
• запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
• сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку,
піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
• здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, тощо.
29000 м. Хмельницький,
вул. Грушевського 87,
3-й поверх, каб. 301-304

тел.: (0382)65-80-71
тел.: (0382)65-61-62
тел.: (0382)79-41-43

Хмельницький обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
• здійснює оцінку потреб осіб/сімей ВПО,
• забезпечує соціальним супроводом (в разі потреби),
• надає психологічну, юридичну, соціальну, інформаційну допомогу.
29016 м. Хмельницький
Львівське шосе 10/1

тел. (0382) 76-55-58
тел. (0382) 65-02-38

www.hocsssdm.org.ua
hocsssdm@ukr.net

Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області
Щодо питань оформлення пенсійних виплат та подачі відповідних документів.
29000, м. Хмельницький,
вул. Герцена, 10

тел./факс: (0382) 79-57-28

http://pfu-km.gov.ua
post@km.pfu.gov.ua

Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області
Відповідає за оформлення, видачу та відновлення втрачених документів Громадянина України
зокрема паспорту, ID картки, тощо.
29000, м.Хмельницький,
вул. Миколи Мазура, 4

тел./факс: (0382) 65-61-35

http://km.dmsu.gov.ua
km_zmi@dmsu.gov.ua
km@dmsu.gov.ua

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ГРОМАДСЬКІ СТРУКТУРИ
За відновленням своїх порушених прав та/або втрачених документів ви маєте
право звертатись до суду:
Хмельницький окружний адміністративний суд
29000, м. Хмельницький,
вул. Козацька, 42

тел./факс (0382) 64-15-60

https://kmoas.gov.ua
inbox@adm.km.court.gov.ua

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Контакт-центр: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України)
+38 (044) 207-35-46 багатоканальний (для дзвінків з-за кордону)
29000, м. Хмельницький,
Героїв Майдану, 54

тел.: (0382) 657-557

https://kmm.km.court.gov.ua
inbox@kmm.km.court.gov.ua

За правовою, консультаційною, організаційною та іншими видами підтримки ВПО
можуть звертатись до правозахисних та громадських структур області:
Хмельницький регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання у Хмельницькій
області безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг:
1. юридичний захист;
2. здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу,
в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3. складання документів процесуального характеру.
29000, м. Хмельницький,
вул. Козацька 42

тел. : (0382) 720-149
тел. : (0382) 720-169
факс: (0382) 720-149

0-800-213103

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua
office.khmelnytskyi@legalaid.km.ua

Юридична клініка Хмельницького університету управління та права
Тут вам нададуть первинну та вторинну безкоштовну юридичну допомогу для ВПО.
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв майдану, 8

тел.: (0382) 657-557

https://kmm.km.court.gov.ua
inbox@kmm.km.court.gov.ua

В Хмельницькій області також діють численні громадські організації які періодично надають
різного роду допомогу для ВПО. В силу дії їх проектного та тимчасового характеру та обмеженого ресурсу за актуальною інформацією в даному часі варто звертатись безпосередньо до:

Радник з питань ВПО в Хмельницькій області – Олег Майданюк
З питань отримання консультацій, різних видів допомоги, роботи діючих та можливості розробки
додаткових програм допомоги від громадських організацій, державних і недержавних установ та
спілок

+38 050 376 28 25
+38 067 613 10 04

maydanuk@radnyk.org

http://radnyk.org

Програма «Радник з питань ВПО» здійснюється канадською неурядовою організацією “Stabilization Support Services”
завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії.

