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Інформація
про кількість облікованих на території Донецької області сімей та осіб, які  

переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції

(в розрізі адміністративно-територіальних одиниць)

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ КІЛЬКІСТЬ СІМЕЙ
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кількість осіб

Інформація
про кількість облікованих на території Донецької області сімей та осіб, які  переміщені з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

Особи працездатного віку Діти Особи з інвалідністю Пенсіонери

осіб %

ВСЬОГО ОБЛІКОВАНО ОСІБ 503528 100,0

з них:

ОСОБИ ПРАЦЕЗДАТНОГО 

ВІКУ
111464 22,1

ДІТИ 62705 12,5

ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 17603 3,5

ПЕНСІОНЕРИ 311756 61,9



РЕГІОНАЛЬНА 

ПРОГРАМА

інтеграції, 

соціальної 

адаптації та захисту

внутрішньо 

переміщених осіб 

на 2015 – 2016 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови

облдержадміністрації, 

керівника

обласної військово -

цивільної адміністрації

«24» 09        2015р. № 498

Регіональний замовник програми, 
координатор:

Донецька обласна державна адміністрація, 

військово-цивільна адміністрація

Відповідальні за виконання:

- Департамент соціального захисту населення

- Донецький обласний центр зайнятості

- Управління інформаційної політики та з 

питань преси

- Донецький обласний центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді

- Головне управління Пенсійного фонду 

України  в Донецькій області

- Служба у справах дітей

- Департамент освіти і науки

- Департамент охорони здоров’я

- Управління в справах  сім’ї та молоді

- Департамент внутрішньої політики

- Департамент капітального будівництва

- Управління культури і туризму

- Управління з питань фізичної культури та 

спорту

- виконавчі органи міських рад,

- райдержадміністрації, 

- військово-цивільні адміністрації

Партнери:

- міжнародні організації

- громадські організації

- волонтерські організації2015



РЕГІОНАЛЬНА 

ПРОГРАМА
інтеграції, 

соціальної 

адаптації та захисту

внутрішньо 

переміщених осіб 

на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови

облдержадміністрації, 

керівника

обласної військово -

цивільної адміністрації

«15» 03        2017р. № 228

Регіональний замовник програми, 
координатор:

Донецька обласна державна адміністрація, військово-
цивільна адміністрація

Відповідальні за виконання:
- Департамент соціального захисту населення
-Донецький обласний центр зайнятості
-Департамент фінансів
- Департамент інформаційної та внутрішньої 
політики
- Донецький обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді
- Головне управління Пенсійного фонду України  в 
Донецькій області
- Служба у справах дітей
- Департамент освіти і науки
- Департамент охорони здоров’я
- Управління в справах  сім’ї та молоді
- Головне територіальне управління юстиції у 
Донецькій області
- Департамент житлово-комунального господарства
- Управління культури і туризму
- Управління з питань фізичної культури та спорту
- виконавчі органи міських рад,
- райдержадміністрації, 
- військово-цивільні адміністрації

Партнери:

- міжнародні організації

- громадські організації

- волонтерські організації

2017



РЕГІОНАЛЬНА 

ПРОГРАМА
інтеграції, 

соціальної 

адаптації та захисту

внутрішньо 

переміщених осіб 

на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови

облдержадміністрації, 

керівника

обласної військово -

цивільної адміністрації

«06» 03    2018р. № 315/5-18

Регіональний замовник програми, 
координатор:

Донецька обласна державна адміністрація, військово-
цивільна адміністрація

Відповідальні за виконання:
- Департамент соціального захисту населення
-Донецький обласний центр зайнятості
-Департамент фінансів
- Департамент інформаційної та внутрішньої 
політики
- Донецький обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді
- Головне управління Пенсійного фонду України  в 
Донецькій області
- Служба у справах дітей
- Департамент освіти і науки
- Департамент охорони здоров’я
- Департамент сім’ї, молоді та спорту
- Головне територіальне управління юстиції у 

Донецькій області
- Департамент житлово-комунального господарства
- Управління культури і туризму
- Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку 
та зовнішніх відносин
- виконавчі органи міських рад,
- райдержадміністрації, 
- військово-цивільні адміністрації

Партнери:
- міжнародні організації

- громадські організації

- волонтерські організації
2018



РЕГІОНАЛЬНА 

ПРОГРАМА
Підтримки та 

інтеграції

внутрішньо 

переміщених осіб в 

Донецькій області

на 2019-2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови

облдержадміністрації, 

керівника

обласної військово -

цивільної адміністрації

«27» 03    2019р. № 326/5-19

Регіональний замовник програми, 
координатор:

Донецька обласна державна адміністрація, військово-
цивільна адміністрація

Відповідальні за виконання:
- Департамент соціального захисту населення
-Донецький обласний центр зайнятості
-Департамент фінансів
- Департамент інформаційної та внутрішньої 
політики
- Донецький обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді
- Головне управління Пенсійного фонду України  в 
Донецькій області
- Служба у справах дітей
- Департамент освіти і науки
- Департамент охорони здоров’я
- Департамент сім’ї, молоді та спорту
- Головне територіальне управління юстиції у 

Донецькій області
- Департамент житлово-комунального господарства
- Управління культури і туризму
- Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку 
та зовнішніх відносин
- виконавчі органи міських рад,
- райдержадміністрації, 
- військово-цивільні адміністрації

Партнери:
- міжнародні організації

- громадські організації

- волонтерські організації
2019
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РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ІНТЕГРАЦІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ 

АДАПТАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА 2019-2020 РОКИ

РЕГІОНАЛЬНА

ПРОГРАМА

Міські ради

ОТГ

Районні 

державні 

адміністрації

Військово-

цивільні 

адміністрації

Головне 

територіальне

управління юстиції

у Донецькій

області

Регіональний центр 

з надання

безоплатної

вторинної правової

допомоги



503087

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ

В області діє Регіональна 

програма підтримки та інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб в 

Донецькій області 

на 2019-2020 роки.

503,5 тис. ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ                      

В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

(1426,7 тис. ВПО в Україні)

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ:

Джерела 
фінансування

Обсяги 
фінансува

ння, 
всього 

тис. грн.

в тому числі

2019 рік,                  
тис. грн.

2020 рік,                 
тис. грн.

Обласний 
бюджет

26200,0 13100,0 13100,0

Місцеві 
бюджети

2147,6 1069,3 1078,3

Інші джерела 789805,9 329731,7 460068,8

Державний 
бюджет

1369384,9 602116,9 767268,0

Всього 2187538,4 946023,3 1241515,1

На даний час в області функціонує 42 місця 

компактного проживання для ВПО.



млн. грн.

2015 671,3

2016 781,9

2017 674,6

2018 736,8

січень-листопад 2019 704,9
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Сума щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам

млн. грн.
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Населення на лінії зіткнення

МАЙЖЕ 200 тис. осіб В ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Бахмутський район – 28037 осіб 

Ясинуватський район – 10691 осіб 

м. Авдіївка - 32555 осіб

м. Торецьк – 32373 особи 

Мар'їнський район – 23427 осіб 

Волноваський район – 20002 особи

м. Маріуполь (с. Гнутове,             
смт Сартана, смт Талаківка,               

с-ще Ломакине) – 17182 особи 



#1 ВИЯВЛЕННЯ 

постраждалих від 

насильства шляхом 

виїздів по 

маршруту, що 

визначені спільно з 

ЦСССДМ

#2 ВИЯВЛЕННЯ 

постраждалих 

шляхом реагування 

на 

запит/повідомлення 

потерпілих або 

повідомлення 

партнерів 

ЕКСТРЕНЕ 

РЕАГУВАННЯ

Виїзд на 

випадок та 

ЗБІР 

ІНФОРМАЦІЇ 

ЗА 

СТАНДАРТИ

ЗОВАНОЮ 

ФОРМОЮ

Юридична 

допомога

Перенаправлення 

для медичних 

послуг

Соціальна 

допомога

Психологічна 

допомога

НАДАННЯ 

ПОСЛУГ НА 

МІСЦІ

випадку 

(екстренне 

реагування)

Отримання 

ЗВОРОТНЬОГО 

ЗВ′ЯЗКУ від 

спеціалістів, 

до яких були 

направлені 

постраждалі  

щодо 

фактично 

отриманих 

послуг та 

внесення 

інформації до 

бази даних 

(електронної 

стандартизова

ної форми)

Алгоритм роботи мобільних бригад 

соціально-психологічної допомоги


