
 

               

        
ПРОЕКТ: «Адвокація, правовий захист, заснований на громадських принципах, житлова і 
непродовольча допомога внутрішньо переміщеним особам і населенню, постраждалому в результаті 
конфлікту в Україні». 

 
 
 

До уваги підприємців та внутрішньо  

переміщених осіб міст та районів 

 Луганської області. 
 

 

У вересні  2015 року у Луганській області розпочалася реалізація Проекту, який 
підтримується Данською радою з питань біженців спільно з ВБФ «Право на захист» за 
фінансової підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Національною 
Координаційною радою Програми  ООН  по населених  пунктах(UN-Habitat) в Україні та 
Міністерством соціальної політики України (www.habitatua.com). 

Мета проекту: Зміцнення управлінського потенціалу фахівців місцевих органів влади, 
посилення взаємодії між  громадськими організаціями ВПО, територіальними громадами міст, 
сіл, селищ та місцевими органами влади районів та міст Луганської області у вирішенні 
проблеми адаптації понад 180 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з зони АТО, які 
тимчасово проживають у районах та містах  Луганської області. 

У Проекті беруть участь: робоча група від Луганської облдержадміністрації; 11робочих 
груп від райдержадміністрацій (Біловодська, Білокуракінська, Кремінська, Марківська, 
Міловська, Новоайдарська, Новопсковська, Попаснянська, Сватівська, Станично-Луганська,  
Старобільська, Троїцька) та 3 робочих групи від міськвиконкомів (м.Северодонецьк, 
м.Лисичанськ, м.Рубіжне). 

Одним з головних напрямків Проекту (жовтень - грудень 2015 року) є розробка 
Концепції Місцевої цільової програми: «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у Луганській 
області на 2016 рік» та надання практичної допомоги міській владі та підприємцям районів та 
міст області у залученні інвестицій у розвиток малих підприємств, які беруть участь у 
створенні робочих місць для внутрішньо переміщених осіб з зони АТО. 

 Умови участі у Проекті для малих підприємств та підприємців – учасників Місцевих 
інвестиційних програм розвитку малого підприємництва міст та районів Луганської 
області на 2016 - 2020 роки: 

 Сума коштів, яка може залучатися для реалізації проекту – до 200 тис.євро 

 Строк окупності проекту – до 5 років; 

 Відсоткова ставка – 0% 

 Проект орієнтований на діючі та новостворені підприємства; 

 Проект реалізується за механізмом державно-приватного партнерства; 

 Проект фінансується міжнародними фінансовими організаціями та приватними 
інвесторами. 

 Малим підприємствам-учасникам Проекту надається допомога у розширенні ринків 
збуту продукції, яка виробляється за інвестиційним проектом (у т.ч. ЄС).  

 Обов’язковою умовою участі у Проекті є створення/збереження робочих місць для 
внутрішньо переміщених осіб. 

 Початок фінансування заявлених проектів – 1 кв. 2016 року.  
 
УВАГА! Підприємцям, які планують взяти участь у Місцевих інвестиційних пограмах 

розвитку малого підприємництва міст та районів Луганської області на 2016-2020 роки, 
необхідно зареєструвати ЗАЯВКУ на організацію фінансування інвестиційного проекту на 
сайті Фонду «Україна-Хабітат» - www.fund.habitat.org.ua (розділ - малий та середній бізнес). 

Інформація щодо подальшої участі у Проекті буде надіслана підприємцям на 
електронну пошту вказану при реєстрації  ЗАЯВКИ на організацію фінансування 
інвестиційного проекту.  
 Інформаційна підтримка Проекту: Центри зайнятості та управління  економіки 
райдержадміністрацій та  міськвиконкомів. 
         Медіа підтримка Проекту:  Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» - Олена 
Ніжельська, 0997562346, 0965076721. 

 
Жовтень 2015.  ГО «Свої люди», Северодонецьк,  dvlm@meta.ua – координатор Проекту. 

             ГО «Центр муніципального менеджменту(Хабітат), Київ, info@habitat.org.ua 
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