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На Ваш запит на інформацію від 17.08.2015 №03-08 щодо надання 

інформації про внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції департамент 

повідомляє наступне. 
Станом на 21.08.2015 року в області розміщено 2685 осіб (1577 сімей), які 

вимушено переміщені зі Сходу України та АР Крим, з них дієздатних чоловіків –  

385, жінок – 732, дітей – 691, інвалідів та осіб похилого віку – 877. (додаток 1) 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. 

№ 505 та № 509, триває робота щодо обліку осіб, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, а 

також надання їм щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, 

в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

Так, станом на 21 серпня 2015 року органами соціального захисту населення 

області взято на облік та видано відповідні довідки 2664 особам, які переміщені з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, з 

них: 1110 – осіб працездатного віку, 680 – діти, 752 – пенсіонери, 122 – особи з 

обмеженими фізичними можливостями. Всього обліковано 1567 сімей. (додаток 2) 

2132 сім’ї звернулося за призначенням щомісячної адресної допомоги, з них: 

2053 сім’ям зазначений вид допомоги призначено, триває процес призначення –  

37 сім’ям, 590 сім’ям припинено виплату допомоги та 42 сім’ям відмовлено у 

призначенні допомоги. (додаток 3) 

З початку дії зазначених Урядових рішень нараховано допомоги 

переміщеним особам по липень поточного року на 9627,9 тис. гривень, на перший 

період серпня 2015 року -  на суму 881,749 тис. гривень. Кошти за перший період 

серпня надійшли до департаменту 13.08.2015 і станом на 21.08.2015 виплачені. 

На другий період серпня поточного року здійснено нарахувань щомісячної 

адресної допомоги 48 сім’ям (79 особам) на суму 50,56 тис. гривень та подано заявку 

до Мінсоцполітики.   
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Крім цього, до органів соціального захисту населення області за 

призначенням (продовженням виплати) різних видів державних допомог звернулось 

198 громадян України, які переселились на територію Тернопільської області з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції; в 

тому числі: 

24 громадянина, що переселилися з АР Крим і м. Севастополь, з них 

призначено допомоги – 24 громадянам, 24 – виплату проведено, 5 громадян 

виїхало. 

106 громадян, що переселилися з Донецької області, з них призначено 

допомоги - 106 громадянам, 106 - виплату проведено, 38 громадян повернулися на 

звільнені території та виїхали за межі області. 

69 громадян, що переселилися з Луганської області, з них призначено 

допомоги 68 громадянам, 68 - виплату проведено, 20 громадян повернулося на 

звільнені території та виїхали за межі області. 

Одночасно повідомляємо, що в закладах та установах Тернопільської 

обласної ради проживає 48 внутрішньо переміщених осіб, а саме: в установі 

«Петриківський обласний комунальний геріатричний пансіонат» проживає 14 

громадян, в установі «Почаївський обласний комунальний психоневрологічний 

будинок-інтернат» проживає 1 громадянин. З Дружківського дитячого будинку-

інтернату Донецької області переведено 30 підопічних з інвалідністю в установу 

Тернопільської обласної ради «Петриківський обласний комунальний дитячий 

будинок-інтернат». 

В стаціонарному відділенні Мельнице-Подільського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проживає 3 

громадян з інвалідністю. Вказані громадяни знаходиться на повному державному 

забезпечені та отримують всі необхідні соціально-побутові, медичні та 

психологічні послуги. 

 

 

Додаток: на 3 аркушах. 

 

 

 

Заступник директора департаменту – 

начальник управління соціальних гарантій                               О.С.ВОРОНКА 
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