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tlсiб IIа

Iцодо забезпечення

>iiи,г.]Iо:]а вi.цповi/Iним
/ц()р},ченням ро,]I,jIяri\"t,() депарl,аNIеIl,гоi\I cI]ijIbJi(, :] l]elIapTaN,lcil1,oM соцiаJIьного
захисту насе'rIення облдержалмiнiстрацiт.
Ll{одо затверджеtILlх у /(оrlеrlькiй обласr,i peгiolla"llbtIиx жl{l,JIо}]их проlрам,
),LIacTb у ,lltltx Mo)I(yTb бра,ги IrHyTpiIIIIlbo перс]N{itrtеrri особИ (ДаЛi - BIIO).
За iгrформаrtiсlо дегIар,га\,IеIll,\, ctlt\ilt.lbIIoI,o :]ах}lсту IIасеJIенiIя
обrrдержаztмiнiс,граrliТ, l] обласr,i i tir: Регiогtаltt,на rlрограма пiд,гlrимки ],а
iнтеграцiТ внутрiшньо перемiщених осiб в /lclHer(bl(iй об"'tас,гi bra 2019-2020 роки
(далi ПрограN4а), яка затвердtх(с]Iа розIIоря/t}t\еtIlJям голови
облдержа;lмiнiс,граrliТ, керiвIIика обласrlоТ rзiйськtlво - ItивiJlьноТ адмiнiстрашiТ
Bi;t 21 березня 20l9 рок) .rY9 32б,15- l 9 (.,itljtat тt,сяt). 11рогllап,rа псре/]бачае
об'сднанlrя зусиjlь opt,arliB /lерit{аtзt;tlТ RJli1.](и tзсiх pillttiB. мiсtIевого
самоврядування, зак;tадiв освiти, куJIь,гури, гр()N4алсI)ких об'с;,{rtань та iнших
органiзачiй cтocoBHo вlлрiшеF{rIя tlроб:rепл ВПО Il{ol(o соtliа;tьttого забезttечення,
iпформованос,гi, llраtiеl]jtаш,гуваг]ня, )t{и,гjlа, зilхисl,y дiгей та освirи, медичного
забе,]пеLlсIItiя, Iоридl1lIllоI,0 с\,гlрt)Iз0;ll),, отримаЕltiя б;tаr-оitiЙнОТ z'(ОГtОМОГИ,
Одlrим iз tlапряrtttiв вказаllоi'tтрогl)iiми (] Ii;i]lряivоtt: <CTBt)peL{Iul налея(них
yмоR про)IiиванI{я)), яким гrередбачеtlо llacl,yt-ttti заходи:
<Проведення комtlJIексу ре]\,IоIIтних робiт ripиrliLlteгlb в ш,tiс,гах та районах з
N,{етою ко\Iпак1,I{ого гlрожива}IIIя I]I lO>;
<<Коп,tttелtсаtliя l]I]Tpal, lli.lttllrtcш,lcTB, у,с,гаll()]] Ia ()рl,а]riзаrtiй. IItllз';rзаtiих :3
трINILIасовиN4 про)I\иваIiItям I,роN,1?;ця]i, lllo tltii:rа;tи iз райоrrу tll)оl]с/(енllЯ
анl,итерористичноI оrrерацii/операшiТ об'с;l(на]{их cLlJt);
<За"пученttя пцirкнаро,,(rtоТ техlriчгtоТ доrI()Nlог1.I, KotltTiB мiжнародних
tlliHaHcoBlix оргаIJi,lаrtiй .цля забсзIlсчеIll]я )liи,l,.IItlr,1 BI1O, Тх соrtiалLIItlТ аilаптацiТ
r rt iн,геграrti'i>>:

KN4olriTopиIIi, викоlIаIttlя мiсtlеlзих Irpoi,p.lM сгвореIIIrrt iiiI{тJIо]зого (tонлу
соцiа;tьнсlt,о IIризначеIiIlя дJIя за/lоIзо].!сIlIlя гrо,греб вtiу,грiшrttьо ttcpeMiшieHltx

осiб,l.

f.я:,1::атЁ,
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Шодо iсгtуtо.lих варiан,гi ll я поссJ]сIrrrя [JllO гrо обласгi.
За iнформацiскl викоIIавLI х opl,aHiB Micr та райоrriв в об;tастi с,гворегlо
42 мiсця компактноI,о про :иRаI-tня l]l i(). l] яких Ilроживае пона/I
2,1 ],llc. осiб (плiс,га: Бахм ,1," /{обропi.lнrя, r/{руirсrtiвка, Костянтиttiвка,
Краматорськ, I loкpoI]cblt, Ново
,liiBKa" N4api1 irolll,, СлOв'янOьк, Свяl,оt,iрськ,
VIар'Тнський район), а саме:
м. Бахмут,:
вул. Чайковського, бу;r. l (гуртожиток);
>киl,ок);
By,,l. Пiвдснllа, бу.ч, 2а (г1,
,T,tlitilt,t,o
к);
By",l. Сибiрцеваl, бу.'t. 2_5 (r
м. i (оброгtiлля:
вул, ПерruотравI{ева, буд. 9 (r,ур,го>rtиток);
вул. ПерrIJо,граRtIсва, буд. 9а (l,урl,охtи,гок);
м, Ijiлицьке, t]уJL Паркова бl,л. 6 ( r,,чрт,о;ки,гок

);

ril, l{ружкiвка:

вул, Космоttавтitз, бул. 15 t,ур,гtllti ll i,o );
вул. Ноrзосалова, буд. ба ( рr,ояtи,гок);
вул. N'Iаtrтинобулiвникi в, 3 ( l,ур,r,оiки,гоri);
i<

пц. Itосr,яtt,гигt

i

Btca

:

By,,l. IHxteHeptta. бl,л, 23;t I(l} кL{еrr,г1l сiбlriку бе,з,l1t)мItI,1х
iBcbKoT м ic bKo'i 11a;trr);
t ti чt-lого перебуваl l}{я); Кtlстя ltr,и
By"l, IJме"rIья[Iова, бул. 69 ( рофi;lакторiй);

осiб

,га

булинtlк

м. I lor<poBсI)K:
вул. СврогlейсI,ttа, бул. 53 l,vp го;ttи,гок);
lrtи,l,ок)l
п,r-н lОiкгrий, бул. 7а (г,ч
м-н lОrкгллtй, бул, 14а (гур, >ltи,гоt< );
вул, 8 Березня, буд. 66а ( рr,олtи,t,tlк);
Угri верс иl,еl,с ьки I,"I проIrуJI к, буд. 27 (гl,р,t,ох<и,t,ок);
вул, Лiзи LIaйKirroT, бу,lt. бi (l,уртоlки,гок);
By"'l. I_\elrr,paJII)}ra. бl,л. I 4-1 l,чртожlт,l,ок)l
вул. CT,el]aIla Б()]]ttl,на, б1, l 4А (t,ур,гtllltи,t tlt;);
вул. 13алiзгtична, бу,л. 209
рr,о;ки,t,ок);
м, I IoBolpolliBK;r:
вул, I1apKoBa. бу,.tt, 38 А (г ртоlrtи,гок);
пл.

(-].ltlв'яIIсIlкl

вул. I{рлrrзорiзька, бул. б0
ByJ]. 1-Iyt-шKiHcbKa, бу,it.
<IIepeMoгa>):
пл. C'BttTot,ipcbK:
вул, lI]alla N4азегirr, бул. 9
By-ll. CoctIoBa, бул. 9 (база

N

вул. JIicoBa, буд. lб

(I_{epKBa

ll

<l(обрая rзссть>);

(lrpr,rMiLI(ctl lIя

грома,цськот органiзаrrii

iitlа,гtlрiй <Сlзяr i r,ори>>);
iдlt lо.Lиti ку к'l'1ltlя i Ijla)) ),

вятог,iрсьtiа .]tlгil"IlI)t{оосвi,гI{я шtко",tа-iнтернат

l2);
вул, l3арiчIIа, б),/t. 3 (Сrзяl Ycllettct,Ka (] вя,r о r,i рс ька JIавра);
B1,.il, lBatta N4;rзегrlr, буlt. 4 (ttаtзча.tьttttй Bi,,uti;r flоrrецькоТ дирекцii УДiПГIЗ

кУкрпоrLl,tа,, )l
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вул. LI-Iевченка, бу;r. l21 (6аза вiдпочинк1 <<ABiaTop)));
вул. Курортна, бул. 1 (пансiонат кСлов'яногiрський>);
вул. Шевченка, бул. l25-a (готель <Сr,арий заплок>);
вул. Камишева, бул.21 (пarrcioHaт, <Сосновий борu);
м. N4арiуполь:
вул. Крас1-IоI\,{ая кська, бул. 1 7а (cortiaII I)I I и й гчртоiки,гок);
вул. Якова Гуt,е.ltя, бул. 14 (соrriальгtий l-ур,го>tiиток);
вул. N4енделссва, бул. l9 (сочiальний гурто>киток);
м. Курахове (l\4ар'iнський район):
вул, Прокофьсва, бул. 49 (булiвля коJIиtI]I{ього дитячого заклалу);
вул. 11обсли, б1,:t. 22 (гурlоrrtиr,ок);
м. Краматорськ:
вул. Клубна, буд. 4 (гуртоlкиток);
вул, Ака2lемiчна, бул. 96 (гуртох<иток);
вул. Прил,ylIька, бl,л. 8 (гуртолситок);
вул. IJJ.I{aзapeнKa, буд. З (гчр,гtl;киток);
вул. Уральська, бул. 5 (гурr,ожиr,ок).

KpiM цього, згiдно з Ilорядtком та vмовами

суЬвенцti з
державного бюджеr,у мiсцевим бюд>кетам на здiйснення захоДiв ЩОДО
rriдтриплки територiй, пI,о зазнаJIи I]еI,аl,ивного вгlливу внаслiДок збрОЙНОГО
конф.lriкту tIa схолi Украiни, за],I]ерlI}кениN,I IIос,rаIIовою Кабiгrету MiiricTpiB
Украiни вi.ц 04.10.20l7 }I9 769 (iз змirlаьли), оргаltами мiсцевого самоврядування
наl{аIIня

областi протягом 2011-2019 poKiB придбано 224 квартири, а саме: 1 83 квартири
у м.VIарiуполь, l 8 квартир у ш,r.Покровськ, 2 квартири ч м.JIип,tан, l0 кваРr'ИР У
ш,t.Слов'яI{С}lК, ll квар,гир у Великоновоселкilзськtlп,tу районi, якi надаtti в якостi

N{tlасовоIю )l(иl,j Ia I] I IO,
'Гакоя<, l]a теllс.рiшrriй час
фl,нкцiонуrоr,t) I,)/рl,о}l{итки Для СiМей Та ОСiб З
в м. Краматорськ по
N{. N4apiyпorrb по вул. l'уt,еля,
числа
вул, lШ. I-Iазаренка, бу.lt. 3 та псл вул. Уральська, бул. 5, якi рекОнСТРУЙОВаНi Та
,гехнiчttоТ
Свроllейського Союзу,

l,[,

14,

BIlo в

вi;tкритi завдяки реалiзаliil проек,гiв
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прим. (в е",rек,гронrIом) вt,Iгjlядi).
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