ДЕ ДОПОМОЖУТЬ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ?
У зв’язку з тимчасовою окупацією території України та проведенням
антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях на сьогодні із
найактуальніших питань, які потребують максимальних зусиль з боку держави для
негайного вирішення є проблеми соціального захисту вимушених переселенців.
В районі створено штаб з вирішення питань пов’язаних із соціальним
забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції та створено моніторингову та мобільну
групу, на засіданнях, яких розглядаються питання соціально – побутових проблем даної
категорії громадян.
З вирішення питань, пов’язаних з тимчасовим перебуванням, необхідно звертатися
за телефоном «гарячої лінії»: 2 10 74, 2 18 60.
Сім’ї з дітьми за державною підтримкою повинні звернутися до управління
соціального захисту населення (тел.2 10 98), служби у справах дітей (тел.2 18 60), центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (тел.3 00 03) за місцем фактичного
проживання. Фахівці цих служб нададуть юридичну, психологічну та соціальну допомогу
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам, піклувальникам,
прийомним батькам та батькам-вихователям. Тут допоможуть і з переведенням допомоги
(при народженні, одиноким матерям, опікунам і піклувальникам, дітям-інвалідам,
малозабезпеченим родинам тощо).
При собі слід мати паспорт, свідоцтво про народження дитини та довідку про
присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності).
Для отримання пенсії, слід звертатися до найближчої установи Пенсійного фонду
(тел. 2 10 70) за місцем фактичного проживання, де допоможуть із переведенням пенсії,
первинним призначенням пенсії та її перерахунком. При собі слід мати паспорт,
посвідчення отримувача пенсії (за наявності) та довідку про присвоєння
ідентифікаційного коду.
Державну підтримку у працевлаштуванні нададуть у центрі зайнятості (тел.2 28 61)
за місцем фактичного проживання. Зокрема, спеціалісти центру допоможуть із пошуком
підходящої роботи (тимчасової або постійної), нададуть інформацію та проконсультують
щодо сфери зайнятості, розкажуть про можливу участь у громадських оплачуваних
роботах, допоможуть із професійною підготовкою та підвищенням кваліфікації, а також з
отриманням статусу безробітного. При собі необхідно мати паспорт, довідку про
присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності), трудову книжку (за наявності),
документи про освіту (за наявності).
Щодо отримання гуманітарної допомоги особам, які вимушено переселилися з
тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції у Донецькій та Луганській областях необхідно звертатися до Червоного Хреста
(тел. 2 22 64) та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (тел.3 00 03) за місцем
фактичного проживання.
На території Голованівського району станом на 26.09.2014 року проживає 49 сімей
– 99 осіб. 22 дітей шкільного віку з прибулих сімей влаштовані до загальноосвітніх
закладів, 10 дітей дошкільного віку відвідують дошкільні навчальні заклади.
2 сім’ї – 4 особи розселені на тимчасове місце проживання на території Клинівської
та Шепилівської сільських рад. Даним сім’ям надано медичне обслуговування,
гуманітарна допомога у вигляді речей та продуктів харчування, призначені соціальні
виплати.
Для наповнення інформаційної бази сімей, які виїхали з Донецької та
Луганської областей і тимчасово проживають на території Голованівського району
необхідно звертатися до сільських та селищних рад для складання інформаційно –
реєстраційних карток вимушених переселенців.
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