
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ начальника обласної 
військової адміністрації  
25.11.2022 № 494/2022-н

 

ПОРЯДОК 
безоплатної видачі населенню продовольчих товарів  

тривалого зберігання у період дії воєнного стану. 
 

1. Порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів трива-
лого зберігання у період дії воєнного стану (далі – Порядок) визначає механізм 
безоплатної видачі на території Хмельницької області під час дії воєнного стану 
продовольчих товарів тривалого зберігання внутрішньо переміщеним особам з 
областей та м. Киів, на території яких тривають активні бойові дії (відповідно 
до переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких на-
дається допомога в рамках Програми “є-Підтримка”), які потребують забезпе-
чення такими товарами. 

2. У цьому Порядку під продовольчими товарами тривалого зберігання 
(далі – продовольчі товари) маються на увазі продовольчі товари, закуплені за 
рахунок коштів державного бюджету, зокрема передбачених за програмою 
“Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагаль-
них потреб функціонування держави в умовах воєнного стану”, відповідно до 
переліків та обсягів продовольчих товарів, що використовуються для безоплат-
ної видачі населенню, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2022 року № 328 “Деякі питання забезпечення населення про-
довольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану”. 

3. Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відно-
син обласної державної адміністрації (далі – Управління): 

на період дії воєнного стану виконує функції замовника із здійснення 
закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних 
потреб функціонування держави згідно з переліком та обсягами, затвердже-
ними постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 328 
“Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого 
зберігання в умовах воєнного стану”, та вчиняє інші дії, пов’язані з виконанням 
функцій замовника, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 
02 березня 2022 року № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель 
товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування дер-
жави в умовах воєнного стану”; 

розподіляє між районними військовими адміністраціями продовольчі то-
вари за їх заявкою, з урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб, які 
потребують забезпечення такими товарами, згідно з наданою інформацією про 
таких осіб робочою групою з питань сприяння забезпеченню прав та свобод 
внутрішньо переміщених осіб. 
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Приймання-передача продовольчих товарів оформлюється відповідними 
актами. 

4. Районні військові адміністрації: 

забезпечують одержання продовольчих товарів від Управління; 

здійснюють розподіл продовольчих товарів, між виконавчими органами 
сільських, селищних, міських рад з урахуванням кількості осіб, які потребують 
забезпечення продовольчими товарами; 

організовують передачу продовольчих товарів виконавчим органам сіль-
ських, селищних, міських рад або уповноваженим ними органам. 

інформують Управління шляхом подання відомостей про кількість осіб, 
забезпечених продовольчими товарами, кількість виданих продовольчих това-
рів, залишки продовольчих товарів на території відповідної районної військової 
адміністрації. 

Приймання-передача продовольчих товарів оформлюється відповідними 
актами. 

5. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: 

визначають складські приміщення для розміщення продовольчих товарів; 

забезпечують, за потреби, фасування продовольчих товарів; 

інформують населення про дату, час, місце видачі продовольчих товарів; 

організовують видачу продовольчих товарів безпосередньо або через ме-
режу установ, закладів, що перебувають у комунальній власності; 

забезпечують ведення реєстру осіб, забезпечених продовольчими това-
рами, облік виданих продовольчих товарів, залишків продовольчих товарів, 
списання продовольчих товарів, на підставі рішень комісій, утворених відпо-
відними виконавчими органами сільських, селищних, міських рад; 

інформують районні військові адміністрації шляхом подання відомостей 
про кількість осіб, забезпечених продовольчими товарами, кількість виданих 
продовольчих товарів, залишки продовольчих товарів. 

Переліки установ, закладів, що перебувають у комунальній власності, які 
організовують видачу продовольчих товарів, затверджуються актами органів 
або посадових осіб місцевого самоврядування. 

До видачі продовольчих товарів може бути залучено представників благо-
дійних, волонтерських, інших громадських організацій та міжнародних неуря-
дових організацій (за їх згодою). 

6. Видача продовольчих товарів внутрішньо переміщеним особам з об-
ластей та м. Київ, на території яких тривають активні бойові дії (відповідно до 
переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається 
допомога в рамках Програми “єПідтримка”), здійснюється безоплатно. 

7. Видача продовольчих товарів здійснюється на підставі пред’явлення 
паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, а 
для іноземців та осіб без громадянства – документа, що посвідчує особу та 
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підтверджує її спеціальний статус, та документа, що підтверджує повноваження 
законного представника. 

8. Обробка персональних даних осіб, які потребують забезпечення про-
довольчими товарами, здійснюється з урахуванням положень Закону України 
“Про захист персональних даних”. 

9. Видача продовольчих товарів особам з інвалідністю I групи, іншим 
особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої 
допомоги, за їх письмовою заявою або заявою їх законного представника та за 
умови технічної можливості, виконавчими органами сільських, селищних, 
міських рад може проводитися з доставкою за фактичним місцем прожи-
вання/перебування таких осіб. 

10. Видача продовольчих товарів особі, яка потребує забезпечення та-
кими товарами, здійснюється в обсягах, передбачених постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2022 року № 328 “Деякі питання забезпечення 
населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієніч-
ними товарами в умовах воєнного стану”, у розрахунку на 30 днів споживання. 

Видача продовольчих товарів може здійснюватися з допустимим відхи-
ленням ± 20 відсотків (для чаю/кави допустиме відхилення становить ± 25 від-
сотків), з урахуванням кратності індивідуальної упаковки товару (у разі наяв-
ності упаковки). 

11. Транспортування, зберігання, облік, а також контроль за отриманням 
та розподілом продовольчих товарів здійснюються в установленому законо-
давством порядку. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 
 


