
 

             

             
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 керівників  

будівельних компаній. 
 

 

 

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  11 районів (Біловодський, Білокуракінський, 

Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, 

Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський,  Старобільський, Троїцький) 

та 3 міста (м.Северодонецьк, м.Лисичанськ, м.Рубіжне). 
 

Одним з головних напрямків Проекту  є розробка  Місцевих цільових 

програм: «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 2016 

рік» (за напрямком «ЖИТЛО») орієнтованих на забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб житлом відповідно до соціальних нормативів та державних 

гарантій. 
 

У разі, якщо Ваше підприємство має досвід будівництва житла та зацікавлене 

взяти участь у реалізації Місцевих інвестиційних програм «Будівництво та 

реконструкція соціального житла для ВПО у містах та районах Луганської 

області на 2016 - 2025 роки», запрошуємо підприємство до участі у Проекті.    
 

Робочі зустрічі проводяться під час проведення відеосемінарів по 

стратегічному плануванню «КИЇВ – СЕВЕРОДОНЕЦЬК» для управлінських 

команд районів та міст Луганської області з розробки цільових програм 

будівництва житла: 22 жовтня; 5 листопада; 12 листопада; 19 листопада; 3 грудня 

2015 року (14.00 – 17.00) за адресою: Київ, вул. Антоновича (Горького), 40 
 
За додатковою інформацією звертатись: тел. +38 050 506 16 31. 
 
 
 
 

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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