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

ПРЕС - РЕЛІЗ
У вересні 2015 року за ініціативою ГО «Свої люди» (м. Северодонецьк) 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.
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.
Враховуючи складність завдань, які постали перед місцевими органами влади Луганської
області Проектом передбачено надання їм практичної допомоги у розробці Концепції Регіональної
цільової програми: «Адаптація ВПО у містах та районах Луганської області на 2016 рік» та
місцевих Планів дій по її реалізації за участю міжнародних фінансових організацій та міжнародних
організацій донорів країн-членів ООН та Європейського Союзу.
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).
До складу робочих груп включено головних розпорядників бюджетних коштів - керівників
фінансових управлінь, управлінь економіки, соціального захисту, житлово-комунального господарства,
охорони здоров´я та Центрів зайнятості, а також представників громадських організацій ВПО, які
спільно з місцевою владою розроблятимуть за методикою UN-Habitat проекти Місцевих цільових
програм та Паспортів бюджетних програм на 2016 рік за наступними напрямками: соціальний
захист, охорона здоров’я, зайнятість, житлово-комунальне господарство, орієнтовані на
забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у містах та районах
Луганської області.
Методична допомога робочим групам Луганської області надаватиметься Міжвідомчою
робочою групою центральних органів виконавчої влади (Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін,
Мінрегіон, Міністерство охорони здоров’я, Держслужба зайнятості, Мінюст), профільними
Комітетами Верховної Ради України, а також міжнародними експертами організацій системи ООН.
На протязі вересня – грудня 2015 року внутрішньо переміщені особи з зони АТО, які тимчасово
проживають у містах та районах Луганської області матимуть можливість взяти участь у підготовці
пропозицій та обговоренні Концепції Регіональної цільової програми «Адаптація ВПО у містах та
районах Луганської області на 2016 рік», яка розробляється з урахуванням Конституції України,
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", Програми діяльності
Уряду, Рекомендацій організацій системи ООН та Цілей розвитку тисячоліття ООН до 2030 року.
Проект координує свою діяльність з Агентством ООН у справах біженців (УВКБ) в
Україні, Урядами країн-донорів та міжнародними організаціями – донорами країн-членів ООН та
Європейського Союзу щодо залучення інвестицій та гуманітарної допомоги для вирішення проблем
внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у районах та містах Луганської області .
Проект завершується презентацією Головами райдержадміністрацій та Міськими головами міст
та районів Луганської області проектів Місцевих цільових програм на 2016 рік та місцевих Планів
дій по їх реалізації за участю громадських організацій, які представляють інтереси ВПО.
Організацію фінансування інвестиційних проектів, включених до Програми здійснює Фонд
«Україна-Хабітат» (www.fund.habitat.org.ua) за участю міжнародних фінансових організацій,
комерційних банків та приватних інвесторів за механізмом державно-приватного партнерства.
Інформаційно-консультаційну та тренінгову підтримку учасників Проекту з розробки за
методикою UN-Habitat проектів Місцевих цільових програм, Паспортів бюджетних програм та
проведення відеосемінарів по стратегічному плануванню «СЕВЕРОДОНЕЦЬК-КИЇВ" у режимі on-line
надає Центр Муніципального Менеджменту(Хабітат) – науковий керівник д-р ЗАТОЛОКІН Олександр
Петрович (+380 50 506 16 31) з використанням ресурсів системи інтерактивного дистанційного
навчання Дистанційної Школи Муніципального Управління (Хабітат) та Центру електронної інформації
ООН в Україні.
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