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ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 
осіб у закладах соціального захисту населення, що є об’єктами спільної 

власності територіальних громад Хмельницької області 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1 Ініціатор та розробник 
Програми  

Департамент соціального захисту населення об-
ласної державної адміністрації  

2 Головний розпорядник 
коштів 

Департамент соціального захисту населення об-
ласної державної адміністрації 

3 Відповідальний виконавець Заклади соціального захисту населення, що є 
об’єктами спільної власності територіальних 
громад, сіл, селищ, міст Хмельницької області

4 Учасники Програми Департаменти фінансів, соціального захисту на-
селення облдержадміністрації, заклади соціаль-
ного захисту населення, що є об’єктами спільної 
власності територіальних громад Хмельницької 
області, відповідні районні військові адміністра-
ції та органи місцевого самоврядування  

5 Терміни реалізації 
Програми  

2023 рік 

6 Джерела фінансування 
заходів Програми  

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені 
чинним законодавством  

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

Відповідно до бюджетних призначень 
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1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму 

Програму забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або 
евакуйованих осіб у закладах соціального захисту населення, що є об’єктами 
спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Хмельницької об-
ласті (далі – Програма) розроблено для надання соціальної допомоги, підтрим-
ки та проживання громадянам, які евакуйовані з території адміністративно-
територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, після введення Указом 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєн-
ного стану в Україні” воєнного стану, та розміщені в інтернатних установах 
Хмельницької області.  

Програму 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 утворення військових адміністрацій”, законів України “Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про соціальні послуги”. 

2. Мета Програми 

Метою та основними завданнями Програми є забезпечення фінансування 
для вирішення невідкладних завдань з розміщення, соціально-побутового, 
організаційно-правового, матеріально-технічного, медичного обслуговування 
громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю, 
осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями та за ста-
ном здоров’я потребують стороннього догляду, які були евакуйовані з території 
адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, після 
введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про 
введення воєнного стану в Україні” воєнного стану. 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є:  

надання соціальної допомоги і підтримки громадянам, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, та евакуйовані з території адміністративно-
територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, після введення Указом 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєн-
ного стану в Україні” воєнного стану; 

надання соціальної допомоги та підтримка осіб з інвалідністю, осіб із 
стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом 
здоров’я потребують стороннього догляду;  

зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів, що надають 
соціальні послуги. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 
обласного бюджету із залученням інших джерел фінансування, незаборонених 
законодавством. 
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Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення 
благодійних внесків та гуманітарної допомоги. 

4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є розміщення, соціально-побутове, 
організаційно-правове, матеріально-технічне, медичне обслуговування грома-
дян, які опинилися у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю, осіб із 
стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями та за станом здо-
ров’я потребують стороннього догляду, які внутрішньо переміщені та/або 
евакуйовані з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій прово-
дяться бойові дії, після введення Указом Президента України від 24 лютого 
2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану. 

Заходи Програми додаються. 

Очікуваними результатами виконання Програми є забезпечення тимча-
сового проживання осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які опи-
нилися у складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщених та/або 
евакуйованих осіб з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій 
проводяться бойові дії, після введення Указом Президента України від 24 лю-
того 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного 
стану, та розміщені в інтернатних установах Хмельницької області.  

5. Координація та контроль за ходом реалізації Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Депар-
тамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адмі-
ністрації. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


