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Вступ 
Програму забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб у 

закладах освіти Хмельницької області, які фінансуються з обласного бюджету, 
у 2023 році на період запровадження воєнного стану в Україні (далі – Прог-
рама) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України “Про 
правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 
№ 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, № 68/2022 “Про утворен-
ня військових адміністрацій”, постанови Кабінету Міністрів України від 
11.03.2022 року № 252 “Деякі питання формування та виконання місцевих 
бюджетів у період воєнного стану” та рішення сесії Хмельницької обласної 
ради від 26.02.2022 № 1-9/2022 “Про тимчасове делегування окремих повно-
важень Хмельницькій обласній військовій адміністрації”. 

Підставою для розроблення Програми є необхідність забезпечення пере-
бування внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти Хмельницької області, 
які фінансуються з обласного бюджету, у 2023 році, у тому числі і в тих закла-
дах освіти, які перебувають у стадії ліквідації.  

Програма визначає мету і завдання, конкретизує перелік основних на-
прямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінан-
сового забезпечення з обґрунтуванням ресурсних потреб.  

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

Проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму 

Програма спрямована на вирішення питань щодо забезпечення перебу-
вання внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти Хмельницької області, 
які фінансуються з обласного бюджету, у 2023 році. 

Мета Програми 

Забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб у закладах 
загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Хмельницької області, у закладах професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти Хмельницької 
області у 2023 році. 

Шляхи та засоби виконання Програми 

Забезпечення закладів освіти Хмельницької області, які фінансуються з 
обласного бюджету, у 2023 році фінансовими, 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 осіб у закладах освіти 
Хмельницької області, які фінансуються з обласного бюджету, у 2023 році. 
 
 

Керівник апарату  
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