ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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№ 110

Про заходи з тимчасового
розміщення громадян України, які
переселяються з Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя
в Полтавську область

Відповідно до статей 6, 13, 23, 25 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 01 квітня 2014 року № 298-р „Про затвердження плану додаткових заходів
з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя в інші регіони України”, доручення
Прем’єр-Міністра України від 17.03.2014 № 7793/1/1-14 та з метою вирішення
питань соціального супроводу, соціального забезпечення, всіх передбачених
чинним законодавством України соціальних виплат, допомог, компенсацій та
інших життєво необхідних завдань, пов’язаних з тимчасовим місцем
перебування сімей з Автономної Республіки Крим і м. Севастополь на
території Полтавської області:
1. Регіональному координаційному центру забезпечити оперативну та
ефективну роботу районних та міських координаційних центрів з тимчасового
розміщення та розв’язання соціально-побутових проблем громадян, які
переселяються з Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (далі –
громадян України, які переселяються).
2. Зобов’язати райдержадміністрації та рекомендувати виконавчим
комітетам міських рад міст обласного значення забезпечити:
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діяльність районних та міських координаційних центрів з тимчасового
розміщення та розв’язання соціально-побутових проблем громадян України,
які переселяються;
формування та ведення переліку об’єктів державної та комунальної
власності, в яких можливе розміщення;
ведення реєстру громадян України, які переселяються на територію
Полтавської області;
щоденне (до 10.00) інформування Полтавського обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про громадян України, які
переселились на територію області, з зазначенням видів та кількості наданих
їм послуг і допомоги, пов’язаної з виїздом їх з Автономної Республіки Крим і
м. Севастополя на тимчасове місце перебування;
тимчасове розміщення та створення належних умов для проживання,
вирішення питань соціального супроводу, соціального забезпечення, всіх
передбачених чинним законодавством України соціальних виплат, допомог,
компенсацій та інших життєво необхідних завдань, пов’язаних з тимчасовим
місцем перебування сімей з Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
3.
Департаменту
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації (Тонков О.М.) спільно з регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Полтавській області (Бережна А.Ю.):
забезпечити координацію формування та ведення переліку об’єктів
державної та комунальної форми власності на місцевому рівні, в яких
можливе розміщення громадян України, які переселяються;
забезпечити направлення на тимчасове розміщення громадян України,
які переселяються, до органів місцевого самоврядування.
4. Полтавському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (Півень С.В.) забезпечити:
ведення на регіональному рівні реєстру громадян України, які
переселяються на територію Полтавської області, як таких, що опинились в
складних життєвих обставинах;
щоденне
(до
14.00)
інформування
голови
Регіонального
координаційного центру;
щотижневе (четвер до 14.00) і щомісячне (першого числа місця
наступного за звітним) інформування відділу у справах сім’ї та молоді
облдержадміністрації про громадян України, які переселились, з зазначенням
видів та кількості наданих їм послуг і допомоги, пов’язаної з виїздом їх з
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя на тимчасове місце
перебування.
5. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Власюк Г.Б.)
забезпечити продовження навчання та здобуття освіти громадянами України,
які переселяються.
6. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Лисак В.П.)
забезпечити на території області надання необхідної медичної допомоги у
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державних та комунальних закладах охорони здоров’я громадянам України,
які переселяються.
7. Департаменту праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації (Корнієнко Л.В.), Головному управлінню Пенсійного
фонду України в Полтавській області (Руденко В.К.),
Полтавському
обласному центру зайнятості (Клавдієва К.Д.), Управлінню Державної
міграційної служби України в Полтавській області (Шостак С.Б.) у межах
повноважень забезпечити розв’язання проблем, пов’язаних із оформленням
документів, соціальним захистом громадян України, які переселяються,
передбачивши, зокрема, відновлення всіх соціальних виплат, надання
допомоги у працевлаштуванні.
8. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації спільно з громадським об’єднанням
„Єдиний інформаційний центр Майдан Полтава” забезпечити через засоби
масової інформації, соціальні мережі, а також шляхом розповсюдження
листівок, інших інформаційних матеріалів роз’яснення громадянам України,
які переселяються, їх прав та обов’язків, механізму розв’язання соціальнопобутових проблем таких громадян через звернення на регіональну „гарячу
лінію” Комунальної бюджетної установи „Обласний контактний центр”
Полтавської обласної ради.
9. Комунальній бюджетній установі „Обласний контактний центр”
Полтавської обласної ради (Бугаєць В.О.) рекомендувати забезпечити:
цілодобову роботу „гарячої лінії” для громадян України, які
переселяються на тимчасове місце перебування на території області;
цілодобове приймання, опрацювання та надсилання відповідним
органам виконавчої влади звернень жителів області та Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя, контроль за строками їх розгляду та надання
відповідей щодо вирішення порушених проблемних питань;
надання щоденно (до 09.00) голові Регіонального координаційного
центру та щомісячно (першого числа місяця наступного за звітним) відділу у
справах сім’ї та молоді облдержадміністрації інформації про кількість
звернень та проблемні питання, пов’язані з виїздом громадян з Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя на тимчасове місце перебування.
10. Департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації
спільно з Полтавською дирекцією залізничних перевезень Південної залізниці
(Дяченко
О.С.),
Полтавською
філією
ПАТ
„Укртелеком”
(Конюшенко В.Ю.) утворити на залізничних вокзалах області пункти по
роботі з громадянами України, які переселяються, забезпечити їх необхідним
технічним обладнанням та інформаційними матеріалами, а також
організовувати в них роботу відповідних фахівців. На території та у
приміщеннях залізничних вокзалів розмістити довідкову інформацію про
місце розташування цих пунктів та номер телефону безкоштовної
регіональної „гарячої лінії” Комунальної бюджетної установи „Обласний
контактний центр” Полтавської обласної ради.
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11. Полтавському обласному військовому комісаріату (Павлов Б.Є.)
рекомендувати забезпечити щотижнево (четвер до 12.00) інформування
відділу у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації щодо громадян
України, які переселяються, із числа членів сімей військовослужбовців, які
переведені до Полтавської області з Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, для подальшого проходження служби.
12. Департаментам праці та соціального захисту населення
(Корнієнко Л.В.), житлово-комунального господарства (Тонков О.М), освіти і
науки (Власюк Г.Б.), охорони здоров’я (Лисак В.П.), інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю,
інфраструктури
та
туризму
облдержадміністрації, Управлінню Державної міграційної служби України в
Полтавській області (Шостак С.Б.), Головному управлінню Пенсійного фонду
України в Полтавській області (Руденко В.К.), Полтавському обласному
центру зайнятості (Клавдієва К.Д.), регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Полтавській області (Бережна А.Ю.),
Комунальній бюджетній установі „Обласний контактний центр” Полтавської
обласної ради (Бугаєць В.О.) щотижнево (четвер до 12.00),
райдержадміністраціям та міськвиконкомам щомісячно (першого числа місця
наступного за звітним) інформувати відділ у справах сім’ї та молоді
облдержадміністрації для подальшого узагальнення та інформування
облдержадміністрації про хід виконання розпорядження.
13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації та заступників голови
обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова
обласної державної
адміністрації

В. БУГАЙЧУК

