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На Ваш інформаційний запит, який надійшов електронною поштою управління
соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі –
управління) в межах компетенції надає наступну інформацію:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік
внутрішньо переміщених осіб» станом на 18.05.2021 у відділах соціального захисту
управління перебуває на обліку 1767 дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, в
тому числі 28 дітей з інвалідністю.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 268 «Про
затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів» статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів надається органом опіки та піклування у тому числі за місцем реєстрації
проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем
проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася
антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або за
місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами
місцевого самоврядування. За інформацією управління «Служба у справах дітей»
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради статус дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів з числа внутрішньо переміщених осіб отримали
110 дітей, 2 дітям відмовлено у наданні статусу.

Відповідно до законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту»,
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним
харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», «Про внесення змін до деяких законів
України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа» тощо передбачені соціальні пільги та гарантії для дітей з числа внутрішньо
переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і
збройних конфліктів, зокрема:
- влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні заклади державної та комунальної форми
власності;
- забезпечення безкоштовним харчуванням у закладах освіти;
- державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти у вигляді: повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів освітніх субвенцій
державного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
соціальної стипендії; безоплатного забезпечення підручниками; безоплатного доступу до
мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
безоплатного проживання в гуртожитку; інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів
України;
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- пільгове оздоровлення та відпочинок;
- забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
- надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони
здоров’я;
- дітям грудного віку та дітям раннього віку забезпечення дитячим харчуванням;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають
на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як
внутрішньо переміщених осіб;
- отримання адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг;
- отримання соціальних послуг та соціального супроводження сімей тощо.

У разі незгоди з даною відповіддю відповідно до ст.23 Закону України “Про доступ до
публічної інформації”, Ви маєте право оскаржити її у встановленому законодавством України
порядку, тобто у порядку підлеглості вищому органу або суду. 

Додаткову інформацію щодо виконання Вашого запиту Ви зможете отримати,
звернувшись до головного спеціаліста управління соціального захисту Зінька Тараса за
телефоном 235-48-31.

Інформацію щодо вирішення будь-яких інших проблем Ви можете отримати у Центрі
надання адміністративних послуг Львівської міської ради за адресою: пл. Ринок, 1 або на
гарячій лінії міста за номером 1580.

 
З повагою, начальник
управління соціального захисту І.Кобрин

Т.Зінько,235-48-31


