
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 08.04. 2022 року  №  01-15/79
смт. Більшівці

Про затвердження місцевої цільової
програми забезпечення перебування
внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб у тимчасових пунктах
проживання та місцях тимчасового
перебування Більшівцівської
селищної ради на 2022 рік

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. № 2102-IX «Про
введення воєнного стану в Україні», керуючись розділом VI «Прикінцевих та
перехідних положень Бюджетного кодексу України», Постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2022р. № 252 «Деякі питання формування та
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з урахуванням Наказу
Міністерства здоров’я України від 10.03.2022 № 458 «Про затвердження
Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб,
які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою
агресією Російської Федерації», на підставі статей 34, 51, 52, 53 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Більшівцівської
селищної ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити місцеву цільову програму забезпечення перебування
внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах
проживання та місцях тимчасового перебування Більшівцівської селищної ради
на 2022 рік (додається).

2.Фінансовому відділу Більшівцівської селищної ради забезпечити
фінансування заходів, передбачених місцевою цільовою програмою забезпечення
перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових



пунктах проживання та місцях тимчасового перебування Більшівцівської
селищної ради
на 2022 рік.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного
голови Марію Бойчук.

Селишний голова                                           Василь Саноцький



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету Більшівцівської
селищної ради від
08.04.2022р №01-15/79

МІСЦЕВА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у
тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування
Більшівцівської селищної ради на 2022 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади/органу місцевого
самоврядування про ініціювання
розроблення Програми
Дата, номер і назва розпорядчого
документа про схвалення проекту
Програми/ змін до Програми
Розробник програми Більшівцівська селищна рада
Головний розпорядник коштів Більшівцівська селищна рада
Відповідальний виконавець програми Більшівцівська селищна рада
Учасники програми
Термін реалізації програми 2022 рік
Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми

Державний бюджет, місцевий
бюджет, інші джерела
фінансування, не заборонені
законодавством

Загальний обсяг фінансованих
ресурсів,необхідних для реалізації
програми, усього:

У межах бюджетних призначень

у тому числі:
коштів державного бюджету У межах бюджетних призначень
коштів місцевого бюджету У межах бюджетних призначень



Мета Програми
Метою Програми є забезпечення належних умов перебування

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах
проживання та місцях тимчасового перебування на території Більшівцівської
селищної ради на 2022 рік з дотриманням прав, свобод та законних інтересів
таких осіб.

Шляхи і способи розв’язання проблеми
Через напад Росії на Україну та активні бойові дії на території нашої

країни з’являється все більше внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
осіб, які змушені залишати своє місце проживання в результаті/або з метою
уникнення негативних наслідків військових дій, тимчасової окупації,
повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних
ситуацій й шукати прихистку в безпечних регіонах країни.

Так, виникла нагальна необхідність у формуванні чітких напрямів
створення умов проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
осіб на безпечних територіях країни з використанням соціально-економічних
можливостей держави та органів місцевого самоврядування з дотриманням їх
прав, свобод та законних інтересів за новим місцем проживання чи
тимчасового перебування.

Досягнення мети Програми може бути забезпечено двома шляхами:
- перший варіант реалізації передбачає фінансування видатків лише за

рахунок коштів державного бюджету. Проте коштів лише державного
бюджету в умовах ведення війни вистачить тільки на часткове
забезпечення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.
Таким чином, існує ймовірність, що цей варіант реалізації не в повній
мірі забезпечить реалізацію прав внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб, гарантованих законодавством;

- другий, оптимальний варіант реалізації Програми, передбачає
фінансування чітко визначених завдань і заходів щодо перебування
внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб за кошти не лише
державного бюджету, а й за рахунок коштів місцевого бюджету.
Оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу створити належні

умови перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у
тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування.

Перевагою оптимального варіанта реалізації Програми є забезпечення
належних умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування з
дотриманням прав, свобод та законних інтересів таких осіб.



Завдання і заходи Програми
Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 1.

Під час визначення завдань і заходів враховано принципи:
взаємопов'язаність, повнота охоплення проблеми, логічність викладу,
відсутність суперечностей і повторів, а також акцентовано на їх узгодженості з
іншими програмами.

Завдання і заходи, передбачені Програмою, враховують гендерні
аспекти, особливо потреби дітей та осіб з інвалідністю й інших
маломобільних груп населення.

Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу створити безпечні умови життя і

здоров’я внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, належні умови
для їх проживання в тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового
перебування.



ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
з виконання місцевої цільової програми забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих

осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування на території Більшівцівської
селищної ради на 2022 рік

№
з/п

Найменування
завдання Найменування заходу Термін

виконання
Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування

Очікувані результати

1. Забезпечити надання
адміністративних,
соціальних та освітніх
послуг _____ (очікувана
кількість) внутрішньо
переміщеним та/або
евакуйованим особам

Сприяти реєстрації
внутрішньо переміщених
та/або евакуйованих осіб  та
подання документів на
отримання державних
соціальних гарантій
(наприклад, пенсійного
забезпечення, інших
видів соціальних виплат)

2022 рік Не потребує
додаткового
фінансування

Відсоток зареєстрованих
внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб та подання
документів на отримання
державних соціальних гарантій:
100%

Сприяти отриманню освітніх
послуг дітьми дошкільного
та шкільного віку
внутрішньо переміщених
та/або евакуйованих осіб у
закладах освіти громади

2022 рік Не потребує
додаткового
фінансування

Відсоток дітей дошкільного віку
внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб, які отримують
освітні послуги в дошкільних
закладах: 100%;
Відсоток дітей шкільного віку
внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб, які отримують
освітні послуги в закладах
загальної середньої освіти: 100%

Сприяти (за потреби)
отриманню психологічної
підтримки внутрішньо
переміщеними та/або
евакуйованими особами

2022 рік Державний
бюджет,
місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування,
не заборонені
законодавством

Відсоток внутрішньо
переміщених та/або
евакуйованих осіб, які
отримують/отримали
психологічну підтримку: ___ %
(очікуваний відсоток)

2. Створити належні
умови проживання
_____ (очікувана
кількість) внутрішньо

Забезпечити засобами
гігієни, миючими та
дезінфікуючими засобами
(рідким милом,

2022 рік Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування,

Кількість тимчасових пунктів
проживання та місць тимчасового
перебування, в яких проживають
внутрішньо переміщені та/або



переміщених та/або
евакуйованих осіб у
_____ (очікувана
кількість) тимчасових
пунктах проживання та
місцях тимчасового
перебування

антисептиками, паперовими
рушниками (необхідне
зазначити, за потреби –
перелік уточнити))

не заборонені
законодавством

евакуйовані особи: ______од.
Кількість внутрішньо
переміщених та/або
евакуйованих осіб, всього: __ ос.,
в т.ч.:
- дітей до 6 років:  _____ ос.;
- осіб з інвалідністю та інших

маломобільних груп
населення: ___ осіб

Середні витрати на придбання
засобів гігієни, миючих та
дезінфікуючих засобів на 1
внутрішньо переміщену та/або
евакуйовану особу: ______ тис.
грн на 1 особу (очікуваний
показник)
Середні витрати на придбання
постільних речей на 1
внутрішньо переміщену та/або
евакуйовану особу: ______ тис.
грн на 1 особу (очікуваний
показник)

Забезпечити постільними
речами (матрацами,
подушками, ковдрами,
простирадлами,
підодіяльниками,
наволочками, мішками
спальними (необхідне
зазначити, за потреби –
перелік уточнити))

2022 рік Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування,
не заборонені
законодавством

Забезпечити продуктами
харчування та питною
водою

2022 рік Місцевий
бюджет

Середні витрати на
харчування на 1 внутрішньо
переміщену та/або
евакуйовану особу: ______
тис. грн на 1 особу
(очікуваний показник)

Забезпечити оплату
комунальних  послуг та
енергоносіїв, спожитих в
тимчасових пунктах
проживання та місцях
тимчасового перебування
внутрішньо переміщених
та/або евакуйованих осіб
(окрім комунальних
закладів)

2022 рік Державний
бюджет,
місцевий
бюджет

Частка витрат на комунальні
послуги та енергоносії в
загальному обсязі видатків на
забезпечення належних умов
проживання внутрішньо
переміщених та/або
евакуйованих осіб: ___%
(очікуваний показник)



3. Забезпечити надання
медичних послуг
внутрішньо переміщеним
та/або евакуйованим
особам

Сприяти здійсненню
первинного медичного
огляду внутрішньо
переміщених та/або
евакуйованих осіб

2022 рік Не потребує
додаткового
фінансування

Відсоток внутрішньо
переміщених та/або
евакуйованих осіб, які
пройшли первинний
медичний огляд: 100%

Забезпечити відшкодування
вартості життєво
необхідних медикаментів ,
які не входять до програми
«Доступні ліки»

2022 рік Місцевий
бюджет

Частка забезпечення
потреби в життєво
необхідних медикаментах ,
які не входять до програми
«Доступні ліки»,
внутрішньо переміщеним
та/або евакуйованим
особам: _____ % (очікуваний
показник)


