
 
 

 
Додаток 
до наказу начальника обласної 
військової адміністрації  
26.02.2022 № 8/2022-н 

 
 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
забезпечення перебування внутрішньо переміщених осібдо закладів 

загальної середньої освіти спільної власності  територіальних громад 
 сіл,селищ, міст Хмельницької області   

 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
1. Ініціатор розроблення Програми  Обласна державна адміністрація 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

органу виконавчої влади/органу місцевого 
самоврядування про ініціювання 
розроблення Програми 

 

3. Дата, номер і назва розпорядчого документа 
про схвалення проєкту Програми/ змін до 
Програми 

 

4. Розробник програми Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

5. Головний розпорядник коштів  
 

Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

6. Відповідальний виконавець програми Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

7. Учасники програми Заклади загальноїсередньої освіти 
спільної власності територіальних 
громад сіл,селищ, міст Хмельницької 
області 

8. Термін реалізації програми 2022 рік 

9. Перелік бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми  

Державний, місцеві бюджети та інші 
джерела,не заборонені законодавством 

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

У межах бюджетних призначень 

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

 



 
 

Вступ 
Програму забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб до 

закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Хмельницької області(далі – Програма) розроблено 
відповідно до Конституції України, Указу Президента України  “Про 
введення воєнного стану в Україні”, Закону України “Про затвердження 
Указу Президента України  “Про введення воєнного стану в Україні”, 
рішення сесії Хмельницької обласної ради від 26.02.2022  №1-9/2022  “Про 
тимчасове делегування окремих повноважень Хмельницькій обласній 
військовій адміністрації”. 

Підставою для розроблення Програми є необхідність забезпечення 
перебування внутрішньо переміщених осіб до закладів загальної середньої 
освіти спільної власностітериторіальних громад сіл,селищ,  міст Хмельницької 
областіу 2022 році, в тому числі і в тих закладах освіти, які перебувають у 
стадії ліквідації.  

Програма визначає мету і завдання, конкретизує перелік основних 
напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги 
фінансового забезпечення з обґрунтуванням ресурсних потреб.  

Програма може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним 
законодавством порядку та взаємодіяти з регіональними програмами. 

 
Проблеми, на розв'язанняякихспрямованоПрограму 

Програма спрямована на вирішення питань щодо забезпечення 
перебування внутрішньо переміщених осіб узакладах загальної середньої 
освіти спільної власності територіальних громад сіл,селищ,міст Хмель-
ницької областіу 2022 році.  

 
Мета Програми 

 

Забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб до Хмель-
ницької області у закладах загальної середньої освіти спільної власності 
територіальних громад сіл,селищ, міст Хмельницької області на 2022 рік. 

 
Шляхи та засоби виконання Програми 

Забезпечення закладів загальної середньої освіти спільної власності 
територіальних громад сіл,селищ, міст Хмельницької області фінансовим, 
матеріально-технічними та кадровими  ресурсами для створення в них 
належних умов для перебування та безоплатного харчування внутрішньо 
переміщених осіб. 

 
Очікувані результати 

Забезпечення перебування внутрішньо переміщених осібу 
закладахзагальної середньої освіти спільної власності територіальних громад 
сіл,селищ, міст Хмельницької області. 

 



 
 

 
Додаток до Програми 

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
 

Мета:забезпечитиперебування внутрішньо переміщених осіб до Хмельницької області узакладахзагальної середньої освіти спільної власності  
територіальних громад сіл,селищ, міст Хмельницької областіна 2022 рік 
Основні завдання:забезпеченняпроживання та  безоплатного харчування  для внутрішньопереміщенихосіб до закладів освіти обласної 
комунальної власностіна 2022 рік 
 

№ 
з/п 

Назва напряму 
програми      

(пріоритетні 
завдання)

Заходи Програми Термін 
виконання Виконавці Джерела 

фінансування Очікуваний результат 

1.  
Забезпечення 
перебування 
внутрішньо 

переміщених осіб до 
Хмельницької області 

узакладахзагальної 
середньої освіти 

спільної власності  
територіальних громад 

сіл,селищ, міст 
Хмельницької області 

на період 
запровадження 

воєнного стану в 
Україні 

1) забезпечення заробітною 
платою з нарахуваннями на 
неї, працівників, залучених для 
забезпечення перебування  вну-
трішньо переміщених осіб 
дозакладів загальної серед-
ньої освіти обласної комунальної 
власності 

2022 Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
заклади освіти обласної 
комунальної власності 

Державний, 
місцеві бюджети 
та інші джерела 

фінансування,  не 
заборонені 

законодавством 

Забезпечено оплату 
праці, з нарахуваннями 
залученим працівникам, 
для перебування 
внутрішньо переміщених 
осіб дозакладі освіти 
обласної комунальної 
власності 

2) забезпечення медика-
ментами внутрішньо пере-
міщених осіб до Хмель-
ницької області на період 
запровадження воєнного 
стану в Україні

2022 Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
заклади освіти обласної 
комунальної власності 

Державний, 
місцеві бюджети 
та інші джерела 

фінансування,  не 
заборонені 

законодавством

Забезпечено медикаме-
нтамивнутрішньо пе-
реміщених осіб дозак-
ладів освіти обласної 
комунальної власності 

3)забезпечення безоплат-
нимхарчуванням внутрішньо 
переміщених осіб до Хмель-
ницькоїобласті на період запрова-
дження воєнного стану в Україні 

2022 Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
заклади освіти обласної 
комунальної власності 

 

Державний, 
місцеві бюджети 
та інші джерела 

фінансування,  не 
заборонені 

законодавством 

Забезпечено безоплатним 
харчуванням внутрішньо 
переміщених осіб до 
закладів освіти обласної 
комунальної власності 

4)оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв приміщень закладів 
освіти обласної комунальної 
власності для перебування 
внутрішньо переміщених осіб

2022 Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
заклади освіти обласної 
комунальної власності

Державний, місцеві 
бюджети та інші джерела 

фінансування,  не забо-
ронені законодавством 

Забезпечено умови 
проживаннявнутрі-
шньопереміщених осіб до 
закладів освітиобласної 
комунальної власності 

5)забезпечення інших 2022 Департамент освіти, науки, Державний, Забезпечено 
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поточних видатків для  
забезпечення перебування 
внутрішньо переміщених осіб 

молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
заклади освіти області 

місцеві бюджети 
та інші джерела 

фінансування,  не 
заборонені 

законодавством

непередбачувані потреби 
внутрішньо переміщених 
осіб до закладів освіти 
обласної комунальної 
власності

 
 
 
Директор Департаменту освіти, науки, 
молоді та спорту обласної державної адміністрації                       Дарія БАСЮК 

 


