
 

Про внесення змін до обласної 
цільової соціальної програми 
“Молодь Хмельниччини” на 
2022-2025 роки 

 
 

Відповідно до 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 утворення військових адміністрацій”, на 
підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 
рішення сесії Хмельницької обласної ради від 26 лютого 2022 року № 1-9/2022 
“Про тимчасове делегування окремих повноважень Хмельницької обласної 
ради Хмельницькій обласній державній адміністрації”, 

НАКАЗУЮ:  

Внести до обласної цільової соціальної програми “Молодь Хмельниччини” на 
2022-2025 роки”, затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2021 року 
№ 47-7/2021, (далі – Програма) зміни, виклавши пункт 8 “Забезпечення функціону-
вання обласних закладів для молоді соціально-психологічного та реабілітаційного 
спрямування” додатку до Програми “Напрями діяльності та заходи обласної цільової 
соціальної програми “Молодь Хмельниччини” на 2022-2025 роки” у новій редакції: 

Найменування 
напряму 

діяльності 

Перелік 
заходів 

програми 

Строк 
вико-
нання 

Вико-
навці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (тис. 
грн), у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

рік тис. грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Забезпечення функціонування обласних закладів для молоді соціально-психологічного 
та реабілітаційного спрямування 

Створення со-
ціально-побу-
тових умов 
для осіб, які 
перебувають у 
складних жит-
тєвих обста-
винах 

Забезпечити 
утримання та 
діяльність об-
ласних цент-
рів: соціально-
психологічної 
допомоги, ма-
тері та дити-
ні, соціально-
психологічної 
реабілітації 

2022  Департа-
мент ос-
віти, нау-
ки, моло-
ді та спор-
ту обл-
держадмі
ністрації 

Обласний 
бюджет 

2022 У межах 
бюджет-
них приз-

начень 

Створення умов 
для надання під-
тримки молоді, 
яка перебуває у 
складних життє-
вих обставинах, 
популяризація у 
молодіжному се-
редовищі здоро-
вого та активно-
го способу життя
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Забезпечити 

утримання об-
ласного цент-
ру соціально-
психологічної 
реабілітації 

2023-
2025 

Департа-
мент ос-
віти, нау-
ки, моло-
ді та спор-
ту обл-
держадмі
ністрації 

Обласний 
бюджет 

2023 
2025 

У межах 
бюджет-
них приз-

начень 

Створення умов 
для надання під-
тримки молоді, 
яка перебуває у 
складних життє-
вих обставинах, 
популяризація у 
молодіжному се-
редовищі здоро-
вого та активно-
го способу життя

 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


