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ПОЛОЖЕННЯ  
про робочу групу з питань сприяння забезпеченню прав та свобод 

внутрішньо переміщених осіб 
 

1. Робоча група з питань сприяння забезпеченню прав та свобод внут-
рішньо переміщених осіб (далі – робоча група) є консультативно-дорадчим 
органом при Хмельницькій обласній державній адміністрації, яка утворюється з 
метою організації соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб в об-
ласті. 

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією, законами 
України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями та наказами начальника обласної військової адміністрації, 
іншими актами законодавства, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями робочої групи є: 

1) забезпечення взаємодії з Обласним гуманітарним штабом з питань про-
ведення евакуації, розміщення та надання допомоги внутрішньо переміщеним 
особам, утвореним наказом начальника обласної військової адміністрації від 
01.03.2022 № 20/2022-н, органами місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями, благодійними фондами (у тому числі міжнародними донорами), 
волонтерськими організаціями, підприємствами, установами при вирішенні 
питань соціальної підтримки та допомоги внутрішньо переміщеним особам; 

2) створення комунікаційної платформи для гуманітарних партнерів; 

3) проведення аналізу та підготовка пропозицій щодо вирішення проб-
лемних питань та потреб внутрішньо переміщених осіб щодо: 

місць і умов для тимчасового проживання/перебування внутрішньо 
переміщених осіб, стану інфраструктури, довкілля у таких місцях; 

забезпечення харчуванням (платно/на безоплатній основі) або можли-
вістю для самостійного приготування їжі; 

забезпечення гуманітарною та благодійною допомогою;  

надання комплексної медичної, психологічної та юридичної допомоги; 

надання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування; 

влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 
комунальної форми власності; 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб тощо. 
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4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 

1) збирає та узагальнює отриману інформацію; 

2) проводить аналіз та розрахунки потреб місць тимчасового прожи-
вання/перебування внутрішньо переміщених осіб; 

3) оцінює можливості місцевих бюджетів та громадських організацій, 
благодійних фондів щодо задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб; 

4) аналізує роботу гуманітарних штабів з надання допомоги внутрішньо 
переміщеним особам; 

5) надає рекомендації із вказаних питань; 

6) вирішує інші питання в межах наданих повноважень. 

5. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право в 
установленому порядку запитувати та одержувати необхідну інформацію від 
районних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

6. Склад робочої групи визначається начальником обласної військової 
адміністрації. 

До складу робочої групи входять представники структурних підрозділів 
обласної та районних військових адміністрації, інших органів влади. 

Робоча група для виконання покладених на неї завдань може в установ-
леному порядку залучати представників органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 
керівниками), а також представників громадських об’єднань, благодійних фон-
дів та інших (за їх згодою). 

7. Очолює робочу групу керівник, який визначається начальником облас-
ної військової адміністрації. Керівник робочої групи організовує її роботу, 
скликає засідання, головує на засіданнях, керує її діяльністю, розподіляє 
обов’язки між її членами. 

У разі відсутності керівника робочої групи, його обов’язки виконує 
заступник керівника робочої групи. 

8. Організація засідань робочої групи, ведення діловодства покладається 
на секретаря робочої групи. У разі відсутності секретаря з поважних причин 
керівник робочої групи доручає тимчасово виконувати функції секретаря 
іншому члену робочої групи. 

Підготовка необхідної інформації та матеріалів здійснюється членами 
робочої групи за дорученнями керівника робочої групи відповідно до компе-
тенції. 

9. Формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за необ-
хідності. 

Засідання робочої групи вважається правочинним, якщо в ньому бере 
участь не менше половини її членів. 

10. На своїх засіданнях робоча група розробляє рекомендації з питань, що 
належать до її компетенції. 
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Рішення робочої групи схвалюються простою більшістю голосів її членів, 
присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 
керівника робочої групи. 

Результати засідання робочої групи оформлюються протоколом, який 
підписується керівником і секретарем робочої групи. 

11. Організаційна та координаційна діяльність робочої групи здійснюється 
Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 

 


