
 Додаток 
до Протоколу від 22.06.2020 
№1 засідання Консультаційної 
ради внутрішньо переміщених 
осіб при Запорізькому 
міському голові 

 

Стратегічні цілі та завдання 

Стратегічна мета 1: До 2023 року забезпечити захист інтересів ВПО, як 

вразливої категорії населення, в діючих  міських програм або програмах, які 

розробляються департаментами та управліннями Запорізької міської ради. 

Особливими напрямками вважати соціальні, житлові, освітні, медичні 

програми тощо.  

Задачі: 

1.1. Визначити програми які потребують доопрацювання з метою включення 

в них доповнень, що стосуються захисту інтересів ВПО.  

- Провести моніторинг місцевих програм  

-        Результати відповідного аналізу обговорити на засіданні Ради ВПО та з 

громадськістю міста 

-  За результатами публічного обговорення, розробити і надати пропозиції 

щодо відповідних змін 

1.2. Залучити до співпраці з міською владою активістів ВПО та громадські 

організації, які опікуються питаннями ВПО  

- створити робочу групу з розробки програми інтеграції ВПО  

- організувати навчальні програми для залучення громадськості в програму 

співпраці з міською владою  

- проводити публічні обговорення різноманітних пропозицій активістів та 

ініціатив міської влади щодо вирішення питань ВПО 

1.3. Провести  оцінку потреб ВПО та визначити на її базі пріоритетні напрями 

місцевої адвокаціїю. До проведення оцінки потреб залучити громадські 

організації та представників органів місцевого самоврядування. 

-  Результати оцінки потреб презентувати запорізькій громадськості  

 



Стратегічна мета 2: Розширити перелік заходів з підтримки ВПО, що 

фінансуються з міського бюджету, а також збільшення обсягів їх 

фінансування. 

Задачі: 

2.1. Забезпечити участь міської влади у Державній житловій програмі. 

Передбачити на 2021 рік придбання не менше, ніж 3-х квартир за умови 30 

відсоткової участі міського бюджету.  

2.2. Розробити дорожню карту прозорого механізму поселення/ виселення до 

МКП. 

○ Підготовка проекту процедури механізму поселення 

○ Підготовка проекту процедури механізму виселення 

○ Проведення експертного обговорення проектів. 

○ Направлення проектів до міської ради та Червоного Хреста. 

2.3. Забезпечити міські служби мобільними номерами для прийому дзвінків 

громадян з числа ВПО. 

 

Стратегічна мета 3. Забезпечити активну участь міської ради в адвокаційних 

кампаніях на захист соціальних прав ВПО та інтеграцію ВПО перед 

центральними органами влади.  

Задачі: 

3.1. Підготувати звернення від Запорізької міської ради до Верховної Ради 

України, Президента та Уряду щодо недопустимості скорочення фінансування 

національних програм для ВПО. 

3.2 Підготувати звернення від Запорізької міської ради до Верховної Ради 

України, Президента та Уряду щодо необхідності скасування обмежень 

призначення адресної допомоги працездатним ВПО після тривалого 

безробіття.  

 

Стратегічна мета 4. Розробити прозорий механізм забезпечення базових, 

гуманітарних потреб бенефіціарів, які потрапили у складні життєві обставини 

або потрапили в ситуацію раптової бідності. 



Задачі: 

4.1. Забезпечити надання допомоги особам, які опинились у складних 

життєвих обставинах чи кризовій ситуації. 

 

Стратегічна мета 5. Забезпечити інформаційну присутність проблематики 

питань ВПО на сайті міської ради 

Задачі: 

 5.1 На сайті міської ради створити окремий інформаційний розділ для ВПО.  

-  Розміщення повної та актуальної  інформації для ВПО 

 


