Який статус людей, переміщених із тимчасово окупованої
території та із зони АТО в інші, більш спокійні населені пункти?

Законодавець не визначає жодним поняттям таку категорію осіб в Україні. Але, в
ЗМІ, та серед громадськості, прийнято вважати, що в Україні останнім часом
відбулися безпрецедентні явища – іноземна інтервенція, окупація, тероризм, АТО. Вони
мають соціальні наслідки, які призвели до великої кількості внутрішньо перемішених
осіб та порушень прав людини. Таких громадян України зараз називають вимушеними
переселенцями, що підкреслює мотиви їх переміщення – вони вимушені залишати свої
домівки, щоб зберегти власне життя та життя близьких, щоб уникнути насилля та
політично мотивованого переслідування за свої переконання.

Основним нормативним актом в даній сфері є Закон України
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України»
від 15.04.2014 № 1207-VII.

Як вирішити найбільш важливі проблеми під час внутрішнього
переселення?

Пропонується 2 найбільш зручні варіанти:

А) Допомога громадських утворень

Б) Звернення до органів
публічної влади

Зазвичай такі організації створюються у
вигляді благодійних фондів. Їх мета
якраз і полягає щоб надати людям першу
необхідну допомогу, і допомогти
скоординувати свої дії.

Зазвичай саме такий варіант є найбільш
правильним, оскільки дії таких суб’єктів
мають гарантований характер.

В Івано-Франківську діє пункт допомоги переселенцям, який розташований в
народному домі «Просвіта» на Грушевського, 18, який співпрацює з Департаментом
соціальної політики ОДА та Міграційною службою області.
Телефони координаційного центру Пункту допомоги:

050-37-32-207;
067-341-11-60;

099-311-25-15;
050-66-30-132.

З інформацією для переселенців можна ознайомитись на офіційних сайтах
органів державної влади та місцевого самоврядування.
Так, на сайтах Івано-Франківської ОДА та Головного управління
юстиції в області ви можете знайти таку інформацію:

Для отримання більш повної та вичерпної інформації, вирішення
того чи іншого питання слід звернутися до відповідного
компетентного органу державної влади, зокрема:
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
вул. Грушевського, 21
м. Івано-Франківськ, 76004
тел. (0342) 55-22-91
e-mail: oda@if.gov.ua
www.if.gov.ua
Івано-Франківський обласний центр зайнятості
вул. Деповська, 89а
м. Івано-Франківськ, 76007
тел. (0342) 75-56-24
(0342) 75-56-49
(0342) 75-55-86
e-mail: ifocz@utm.if.ua
www.dcz.gov.ua
Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України
в Івано-Франківській області
вул. Івана Франка, 6
м. Івано-Франківськ, 76000
тел. (0342) 59-65-07 (цілодобово)
e-mail: ivanofrankivsk@mns.gov.ua
www.if.mns.gov.ua
У випадку, коли потрібна консультація, ви можете завжди звернутись до
громадської приймальні головного управління юстиції, де згідно Закону України «Про
безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI ви маєте право на отримання
безоплатної первинної правової допомоги.
Головне управління юстиції в Івано-Франківській області
вул. Грюнвальдська, 11
м. Івано-Франківськ, 76018
тел. (0342) 75-06-51
e-mail: justif@ukr.net
www.obljust.if.ua

Головний спеціаліст відділу правової роботи, правової
освіти, реєстрації нормативно-правових актів та
систематизації Головного управління юстиції в ІваноФранківській області
Шумська Катерина Іванівна

