
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 14.07.2015 р.                                      м. Бурштин                                                 № 167 

 

 

Про затвердження плану заходів  

щодо інтеграції біженців та осіб,  

які потребують додаткового захисту,  

в українське суспільство  

на період до 2020 року 

 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року 

№ 605-р «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року» та 

розпорядження голови Івано-Франківської обласної  державної адміністрації від 19 

грудня 2013 року № 839 «Про затвердження обласного плану заходів щодо інтеграції 

біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на 

період до 2020 року», : 

 

1. Затвердити план заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року 

(додається) 

 

2. Структурним підрозділам міської ради, зазначеним у плані заходів щодо 

інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 

суспільство на період до 2020 року, забезпечити його виконання та за 

результатами щопівроку до 1 липня та 1 грудня інформувати організаційний 

відділ для узагальнення інформації. 

 

3. Організаційному відділу (О. Кравчишин) опублікувати даний план заходів на 

офіційному сайті міської ради та в газеті «Бурштинський вісник». 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського 

голови М. Козар 

 

 

 
Заступник міського голови                        В. Гулик 



 

 
 

 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

                                                                           № 166 від 14.07.2015 

 
 

ПЛАН 

 заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в 

українське суспільство на період до 2020 року 

 

№ 
п/п 

Назва заходу Виконавці Термін 

виконання 

1. Забезпечити взаємодію із засобами 

масової інформації з метою 

формування толерантного 

ставлення до біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту 

Організаційний відділ 2015-2020 роки 

2.  Забезпечити залучення до участі в 

міських заходах, осіб, які визнані 

біженцями або особами, які 

потребують додаткового захисту 

Організаційний відділ 

 

Відділ соціального 

захисту населення 

2015-2020 роки 

3.  По мірі прибуття мігрантів на 

територію міста аналізувати стан 

соціально-побутового їх 

облаштування та інтегрування в 

українське суспільство 

Відділ соціального 

захисту населення 
2015-2020 роки 

4 Сприяти працевлаштуванню 

біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, з урахуванням 

їх професійного досвіду та 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

Робоча група з питань 

допомоги внутрішньо 

переселеним особам 

2015-2020 роки 

5. Сприяти збереженню національно-

культурної самобутності біженців 

та осіб, які потребують додаткового 

захисту 

Відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків 

2015-2020 роки 



6. Забезпечити організацію 

проведення для одиноких матерів 

та одиноких вагітних жінок із числа 

біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, консультацій 

щодо надання медичної та 

юридичної допомоги 

КО «Бурштинська 

міська центральна 

лікарня» 

2015-2020 роки 

7. Забезпечити доступність медичного 

обстеження та надання медичних 

послуг для біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту у 

порядку, встановленому чинним 

законодавством 

Фінансовий відділ 

 

КО «Бурштинська 

міська центральна 

лікарня» 

2015-2020 роки 

8. Забезпечити здійснення заходів 

щодо оздоровлення дітей – 

біженців в санаторно – курортних 

дитячих закладах та таборах 

відпочинку 

Відділ у справах молоді 

та спорту 
2015-2020 роки 

9 Забезпечити функціонування курсів 

з вивчення української мови, 

історії, культури, державного 

устрою України, консультацій 

щодо законодавства з питань праці, 

освіти, охорони здоров’я, 

соціального забезпечення для 

біженців та осіб, які  потребують 

додаткового захисту 

Відділ освіти і науки 

 

Відділ у справах молоді 

та спорту 

 

Юридичний відділ 

2015-2020 роки 

10. Здійснювати заходи щодо 

забезпечення сприятливих умов для 

творчого, інтелектуального і 

духовного розвитку, естетичного 

виховання дітей-біженців і дітей, 

яких визнано особами, які 

потребують додаткового захисту; 

виховання у них поваги до 

народних звичаїв, традицій, 

національних цінностей 

українського народу 

Відділ освіти і науки 

 

Відділ у справах молоді 

та спорту 

 
Відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків 

2015-2020 роки 

 
 

 
 

 

 

 



 

 


