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Про надання iнформачiТ

щепартаментоN4 спiльно з департаментом соцiального захисту населення

облдержадмiнiстраuiт за вiдповiдним дорученням розглянуто запит . на

отримання публiчнот iнформаuiт щодо забезпечення житJlсlм громадян, якl не

змогли повернутися до постiйного мiсця проживання до зняття обмежень у
перетинi лiнiт розмежування, та в межах компетенцiт повiдомлясмо,

за iнформашiсю департаменту соцiального захис,гу населення, для

отримання соцiальноi послуги з надання притулку мо)кна звернутися до

наступних спецiалiзованих закладiв: I-{eHTp облiку бездомних осiб та будинок

нiчнЬго перебуванttя м. Щружкiвка на 22 лiжко-мiсt{ь (м. ffружкiвка,
вул. Iндустрiальна, 14, тел. о6267-4-27-7о), I-{eHTp облiку бездомних осiб та

булrrпу-нiчного перебування Костянтинiвськоi MicbkoT рали на 20 лiжко-мiсць

1Й. Костянтинiвка, вул. Iнженерн а, 2Зд, тел. О6272-4-22-65), Марiупольський

мiський центр по обслуговуванню громадян без певного мiсця проживання на

з0 лiжко-мiсць (м. Марiуполь, провулок Банний, 5, т,ел. 0629-40-18-36),

кУ <I_{eHTp облiку бездомних осiб з будинком нiчного перебування

Слов'янськоТ MicbKoT ради) на з0 лiжко-мiсць (м. Слов"янськ, провулок

Лермонтова, 30, тел. 0626 -66-]2-46).
вiдповiдно до cTaTTi l1 Закону пПро забезпечеI{Ня ПРаВ i СВОбОД

внутрiшньо ttеремirцених осiб>, органи мiсцевого самоврядування в межах

своiх повноважень надають у тимчасове безоплатне користування внутрiшньо

перемiщеним особам З комуналЬноi власНостi житловi примiщення, придатнi

для проживання (за умови оплати особою BapTocTi комуналLних послуг).

на теперiшнiй час в областi створено 42 мiсця компактного проживання

внутрiшньо перемil-цених осiб, в яких мешкають понад 2,4 тис. осiб (перелiк

додасться).
Одночасно iHtPopMy€Mo, що покриття витрат на про}кивання внутрlшньо

перемiшеним особам в Щонечькiй областi здiйснюетьСЯ ВiДПОВiДНО ДО

постанови Кабiнет1, MiHicTpiB УкраТни вiд 01.10.2014 Jф 505 (i, змiнами)

uПро надання *оri.r"поi адрff.нffi,трпомоги внутрiшньо перемiщеним особам
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Для покриття витрЕtт на проживання, в тому числi на оплату житJIово-
комунальних послуг>.

Щомiсячна адресна допомога внутрiшньо перемiпденим особам для
rrокриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комун€lJIьних
ПOсЛуг, надасться внутрiшньо перемiшеним особам, якi перемiстилися з
Тимчасово окуповаIrих територiй у Донецькiй та Луганськiй областях,
Автономнiй Республiцi Крим i м. Севастогtолi, населених пунктiв, на територii
яких органи державноТ влади тимчасово не здiйснюють своi повноваження, та
населених пунктiв, розташованих на лiнii зiткнення, а також внутрiшньо
перемiщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для
проживання внаслiд<rк проведення антитерористичноТ операцii або заходiв iз
забезпечення нацiональноТ безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi
агресiТ РосiЙськоТ ФедерацiТ, Тх дiтям, якi народилися пiсля дати початку
проведення антитерористичноТ операцiТ, тимчасовоТ окупацiТ або заходiв iз
забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi
агресiТ РосiЙськоТ ФелерацiТ та взятi на облiк у структурних пiдроздiлах з
питань соцiального захисту населення районних, районних у м. Киевi
держадмiнiстрачiй, виконавчих органах з питань соцiального захисту населення
мiських, районних у MicTax (у разi утворення) рад, з дня звернення за iT
призначенням по мiсяць зняття з такого облiку включно, аlле не бiльше нiж на
шiсть мiсяцiв.

Для визначенr{я права на отримання довiдки про взяття на облiк
внутрiшньо перемiщеноi особи та на отримання буль-яки,х видiв державноТ
допомоги особi, яка претендуе на iх призначення, необхiдно звернутися iз
вiдповiдною заявою та документами до органiв соцiального захисту населення
за мiсцем фактичного проживання/перебування.

fiодаток: на 2 арк. в l прим.

fiиректор департаменту Сергiй ГОНtЧАРЕНКО

Косаковська Н.С, (06264)2-0 i-39
Зусва О. В.(0 6264) 2-0З -З]
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ГIерелirс мiсць компактного проживання внутрirшньо перемiщених осiб в
l(oH ецьl< i й об.гlасr,i

м, Бахмут:
. вул. Чайковського, бул, la, гуртожиток;
. вул. Пiвденна, бул. 2а, гуртожиток;
. I]уJL Сибiрuева, буд. 25, гуртоя(итоi(.

м. ffобропiл"liя:
. вул, Першотравнева, бул. 59, гуртожиток;
. вул. Гlершотравнева, бул, 59а, гуртожиток;
о [1t, Бiлиltьlсе, вул, Парrсова, бул. б, гуртожиток.

м. /_[pyiKl<iBKa:
. вул. I{ocMoHaBTiB, буд. l5, гуртожи],ок;
. вуIL Новосадова, бул. ба, гуртожиток;
о I]ул. Маttlинс>буrltiвникiв, бул, 39, гуртожиток,

м, Кос,rян,гинiвка:
. ByJl. IHrlceHepHa, буд. 23л, примitлення ItЗ <I_{eHTp облiку бездомних осiб

та будиrrок нiчного перебування>;
. ByJl. Емельянова, буд, 69, профiлакторiй ГО <Костянтинiвка-

],el lJIoMepe)l(a)).

м. КраматорOьк:
. I]yJl. Академiчна, бул,96, гуртожиток;
о I]уJl,При;lуrtьrtа,буд.8.I,ур,I,ожи,l,оl(;
. ByJl. Ш, Назаренко, бул. 3, гурl,ожиl,ок;
. вул, Уральська, бул. 5, гурто>tси,г()к.

. tsyJt. К,rtубна, бул.4, гурl,о)t(и,гок.

м. Покрt,ltзсьl<:
о в}JL €iврогrеЙська, бул. 53, гурто)l(иток;
о м-н Ю>кний, бул, 7а, гурто)tиток;
с м-н К)жний, бул. l4a, гуртожиток;
о B}jl. 8 Березня, бул. бба, l,ур,r,ожиток;
о t]}J,I. I-[ен,гральна, буд. 144, r,урi,сlжи,l,ок;
. Унiверси,геl-сьt<ий tlpol]yJl()l(, бу л. 27 ,I,уртожиl,ок;
. вул. Jli:lr,r ЧайкiltоТ, бул, (ltl, гур,l,о}киток;
. вул. Степана Бовкуна, бул. l4A, гуртожиток;
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Irул, Залiзниttна, бу,rr. 209, гурl,оi1iиl,ок.

м. Новогродiвка:

By.lr, Паркова, буд, З8 А, гурт0)I(иток.

м, Mlapiyrlo-IIb:
. вул. Я.Г'угеля, бул. l4, гур.гtlll(иток;
. вул. Червономаякська, бул. l7a, t-уртоrкиток;
. вул. Менделt:сва, буд. l9, гуртожиток,

м. Слов'янськ:
. вул, Криворil]ька, булl, 60л, ttримiшtення
. Byjl. Пyrrrr<iHcbкa, бул. 1, примiu{ення

органi зач ii' к[lеремога).

черкви <<!

ДонецькоТ

a

о

a

a

a IJуJI. ,IIicoBa, бул, lб, Святоl,iрська заг,альгсlосвi
iHTepHaT lYл l 2 /_(онецькоТ обласltоТ ради.

Мар'iгrсьrсий район:
о |у], К;,рахове, ByJl. IIрокосрьева, бул, 49, булiвля
табору;
r |\zt. Курахове, tsул, lIобсди, бул,22, гуртожиток.

м. Святогiрськ:
о l]yJI. (-rlcHcrtla, бул. 9, ба,lа вiлtlо.tинl<у <<Троянда>;

. tsу-п. ]вана l\4aзettt.l, 9, санаторiй <<Свя,гi гори);
a

a

By:r. Зарi.tна, буд. З, Свято-Успенська Святогiрська Л
ву.гl. lBaHa lVlазеltи, буд, 44, примitцення навчально

лирекuiТ УllППЗ <<Укргtошr,а> ;

вул. ШевчеFlка, бул. l 27,6а:за вiдпо.tинку <ABiaTop>;
вул. Курортна) бул, l, пансiона,г кСлов'яногiрський>;
вул, ШевLIеFIка, бул. l25-a, готель кСтарий замок);
вул. КамИIшева, 2l, гrансiОнат кСосНовий борu;

/{онешькоi

а lIJкола

дитячого


