
 

 
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/20/2                    від 23 грудня 2022 року 

Про затвердження Програми надання підтримки  

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих  

осіб у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік 

 

 Розглянувши клопотання відділу охорони здоров’я та соціального захисту 

від 07 грудня 2022 року №763, з метою створення належних умов для 

забезпечення життєдіяльності внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб, у зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", 

затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX "Про 

затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в 

Україні", керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 

року № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану", Законом України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", враховуючи висновки фінансового управління Збаразької міської ради 

від 05.12.2022 № 277/1-04, управління економіки та залучення інвестицій 

Збаразької міської ради від 05.12.2022 № 203/2-08, висновки і рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, 

молодіжної політики, сім’ї, туризму, духовності та соціального захисту 

населення, Збаразька міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму Надання підтримки внутрішньо переміщеним 

та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік 

(далі – Програма), додається. 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів, 

затверджених Програмою. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу 

охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради 

Ганні ХОДИНЧАК. 
 

Збаразький міський голова                                       Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Збаразької міської ради 

від 23 грудня 2022 року № VIII/20/2 

 

 

ПРОГРАМА 

надання підтримки внутрішньо переміщеним  

та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану  

на 2023 рік 
 

І. ПАСПОРТ 

Програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Закон України від 24.02.2022 р. 

№ 2102-IX "Про затвердження Указу 

Президента України "Про введення 

воєнного стану в Україні", постанова 

Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 р. № 252 "Деякі питання 

формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану", 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" 

3. Розпорядник коштів Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

4. Учасники програми Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради, 

комунальна установа "Центр надання 

соціальних послуг" Збаразької міської 



 

ради, органи самоорганізації 

населення, громадські організації, 

комунальні підприємства 

територіальної громади, благодійні 

фонди 

5. Термін реалізації програми 2023 рік 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет Збаразької міської ради 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

1 400,0 тис. гривень 

7.1. коштів місцевого бюджету 1 400,0 тис. гривень 

7.2. коштів інших джерел За наявністю 

  

II. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання. 

 Загальні положення 

 На виконання Указу Президента України від 24.02.2022р. №64 "Про 

введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 

24.04.2022р. №2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про 

введення воєнного стану в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022р. № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану" та відповідно до Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" виникає необхідність у комплексному 

підході до розв’язання проблем щодо надання підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам у розв’язані їх нагальних проблем, 

які виникають при переміщені в інші місця для тимчасового проживання. 

 Програма визначає загальні принципи, головні напрями та основний зміст 

підтримки для внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим осіб. Ці заходи 

повинні забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на їх захист. 



 

 Досягнення зазначеної мети вбачається в комплексному та системному 

підході до підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб 

шляхом координації їх дій для вирішення виникаючих проблем. 

 Основними принципами Програми мають стати заходи щодо забезпечення 

першочергового задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб та/або 

евакуйованих осіб. 

III. Мета Програми 

 Програма Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік 

розроблена з метою забезпечення підтримки внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб; зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві та 

забезпечення на місцевому рівні неконфліктну інтеграцію переселених 

громадян у суспільстві; забезпечити інтеграцію переселених громадян до 

складу міської територіальної громади та забезпечення належних умов 

тимчасового проживання. 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем 

 Основними завданнями Програми є зниження рівня соціальної 

напруженості серед внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в 

суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим 

місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для 

життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, 

медичної, психологічної та матеріальної підтримки. 

 Затвердження Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних 

проблем, які виникають у внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, у 

зв’язку з тим що в більшості випадків відбувається переміщення сімей з дітьми, 

громадян похилого віку або інвалідів, внаслідок чого це вимагає забезпечення 

системності та адресності, координації взаємодії відділів міської ради, 

бюджетних установ, організацій. 

V. Очікувані результати від реалізації програми 

  Результатом успішного виконання заходів Програма підтримки 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням 

воєнного стану на 2023 рік буде надання всебічної допомоги внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам щодо забезпечення належних умов 

проживання. 

  



 

 

VI. Координація та контроль управління за ходом виконання Програми 

  

 Організацію управління та контролю за ходом виконання Програми, 

здійснює відділ охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської 

ради. Координацію дій між виконавцями Програми здійснює заступник міського 

голови згідно із розподілом обов’язків. 

  

Секретар ради                                                                     Роман НАПОВАНЕЦЬ



 

 

VII. Напрями діяльності та заходи Програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік 

 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання), 

перелік заходів програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. 

гривень: 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Здійснення превентивних заходів щодо створення належних 

умов для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб (в тому числі 

проведення поточних та косметичних ремонтів будівель, 

приміщень комунальної форми власності та придбання 

матеріалів для проведення поточних та косметичних 

ремонтів, обладнання, предметів та інвентарю). 

 

2023 рік 

Комунальна установа 

"Центр надання 

соціальних послуг" 

Збаразької міської 

ради 

 

Місцевий бюджет 

 

400,0 

Забезпечення 

належних умов 

проживання, 

придбання 

обладнання, 

предметів та 

інвентарю першої 

необхідності 

2. 

Приведення в належний стан інженерних мереж 

водопостачання, водовідведення. Оплата послуг підключень 

до мережі інтернет. 

 

2023 рік 

Комунальна установа 

"Центр надання 

соціальних послуг" 

Збаразької міської 

ради 

 

Місцевий бюджет 

 

100,0 

Належний доступ 

до інженерних та 

телекомунікаційних 

мереж 

2. 

Придбання меблів, техніки, першочергових предметів 

вжитку для спальних кімнат, їдалень, санітарних вузлів, 

пральних кімнат тощо з метою облаштування місць 

тимчасового перебування внутрішньо переміщених 

(евакуйованих) осіб 

 

2023 рік 

Комунальна установа 

"Центр надання 

соціальних послуг" 

Збаразької міської 

ради 

 

Місцевий бюджет 

 

500,0 

Належне 

облаштування місць 

тимчасового 

перебування 

внутрішньо 

переміщених 

(евакуйованих) осіб 



 

 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання), 

перелік заходів програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. 

гривень: 

Очікуваний 

результат 

3. 

Придбання паливно-мастильних матеріалів для надання 

транспортних послуг щодо забезпечення перевезень 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб (в т.ч. 

перевезення гуманітарної допомоги) 

 

2023 рік 

Комунальна установа 

"Центр надання 

соціальних послуг" 

Збаразької міської 

ради 

 

Місцевий бюджет 

 

200,0 

Забезпечення 

логістики для 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб 

4. 

 Придбання альтернативних джерел енергії для 

освітлення та обігріву (генераторів, акумуляторів, 

твердого палива, скрапленого газу) 

 

2023 рік 

Комунальна установа 

"Центр надання 

соціальних послуг" 

Збаразької міської 

ради 

 

Місцевий бюджет 

 

200,0 

Забезпечення 

належних умов 

проходження 

осінньо-зимового 

періоду при 

відключенні  

енерго та 

теплопостачання 

 

 

 


