
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

В И KO IIА В Ч 11 Н КОМИ ЕТ

Р I III Е Н Н Я

29 березня 2022 року № 19/01-24/2022
смі .Нереї інське

Про затвердження місцевої цільової програми 
забезпечення перебування внутрішньо перемішених 
та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах 
проживання та місцях тимчасового перебування 
Перегінської селищної ради на 2022 рік та Порядку 
організації харчування внутрішньо переміщених та/або 
евакуйованих осіб, розмішених у закладах освіти, що 
фінансуються з місцевого бюджету Перегінської селищно 
ради.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. № 2102-ІХ «Проведення 
воєнного стану в У країні»,керуючись розділом У1«Прикінцевих та перехідних положень 
Бюджетного кодексу України», Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. 
№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 
стану»,з урахуванням Наказу Міністерства здоров'я України від 10.03.2022 № 458«ГІро 
затвердження Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, 
які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою агресією 
Російської Федерації», на підставі статей 34,51.52,53 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Перегінської селищної ради

В II Р I III И В:

1. . Затвердити місцеву цільову програму забезпечення перебування внутрішньо 
переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового 
перебування Перегінської селищної ради на 2022 рік (додається).
2. Фінансовому відділу Перегінської селищної ради забезпечити фінансування заходів, 
передбачених місцевою цільовою програмою забезпечення перебування внутрішньо 
переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях 
тимчасового перебування Перегінської селищної ради на 2022 рік.
3. Затвердити Порядок^^^ащфзації харчування 
евакуйованих осіб. розхО^^ц^сД^^фідах освіти, що 
Перегінської селищної _
4. Контроль за ви
питань діяльності вик

внутрішньо переміщених та/або 
фінансуються з місцевого бюджету

Селищний голова

ня покласти на заступника селищного голови з

Ірина Л1ОКЛЯН



OZA. A AAJLjA

Рішенням виконавчого комітету 
Перегінської селищної ради від 
29.03.2022р № 19

МІСЦЕВА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у 

тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування Перегінської 
селищної ради на 2022 пік
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Ініціатор розроблення Програми Перегінська селищна рада
Головний розпорядник коштів Перегінська селищна рада

Відповідальні виконавці програми Перегінська селищна рада

Фінансовий відділ Перегінської 
селищної раді»

Відділ освіти, молоді та спорту 
Перегінської селищної ради

Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики
Перегінської селищної ради

Учасники програми Персі ІНСЬКИ VC.Jiiuiiia рада

Фінансовий відділ Перегінської 
селищної ради

Відділ освіти, молоді та спорту 
Перегінської селищної ради

Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики 
Перегінської селищної ради

ЦНАП
Термін реалізації програми 2022 рік
Перелік бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми

Державний бюджет, місцевий 
бюДЖСІ, інші Д/ncpvaio 

фінансування, не заборонені 
законодавством

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

500 000 (п’ятсот тисяч)грн.

у тому числі:
коштів державного бюджету У межах оюджеіних иритначснь
коштів місцевого бюджету У межах бюджетних призначень



Мета Програми
Метою Програми є забезпечення належних умов перебування внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях 
тимчасового перебування Перегінської селищної ради на 2022 рік з дотриманням прав, 
свобод та законних інтересів таких осіб.

Шляхи і способи розв'язання проблеми
Через напад Росії на Україну та активні бойові дії на території нашої країни 

з'являється все більше внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які змушені 
залишати своє місце проживання в результаті/або з метою уникнення негативних наслідків 
військових дій, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав 
людини та надзвичайних ситуацій й шукати прихистку в безпечних регіонах країни.

Так, виникла нагальна необхідність у формуванні чітких напрямів створення умов 
проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на безпечних територіях 
країни з використанням соціально-економічних можливостей держави та органів місцевого 
самоврядування з дотриманням їх прав, свобод та законних інтересів за новим місцем 
проживання чи тимчасового перебування.

Досягнення мети Програми може бути забезпечено двома шляхами:
- перший варіант реалізації передбачає фінансування видатків лише за рахунок коштів 

державного бюджету. Проте коштів лише державного бюджету r vmorry дрприня 
війни вистачить тільки на часткове забезпечення потреб внутрішньо переміщених 
та/або евакуйованих осіб. Таким чином, існує ймовірність, що цей варіант реалізації 
не в повній мірі забезпечить реалізацію прав внутрішньо переміщених та/або 
евакуйованих осіб, гарантованих законодавством;

- другий, оптимальний варіант реалізації Програми, передбачає фінансування чітко 
визначених завдань і заходів щодо перебування внутрішньо переміщених та/або 
евакуйованих осіб за кошти не лише державного бюджету, а й за рахунок коштів 
місцевого бюджету.

Оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу створити належні умови 
перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах 
проживання та місцях тимчасового перебування.

Перевагою оптимального варіанта реалізації Програми є забезпечення належних 
умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих. осіб у тимчасових 
пунктах проживання та місцях тимчасового перебування з дотриманням прав, свобод та 
законних інтересів таких осіб.

Завдання і заходи Програми
■ Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 1.

Під час визначення завдань і заходів враховано принципи: взаємопов'язаність, повнота 
охоплення проблеми, логічність викладу, відсутність суперечностей і повторів, а також 
акцентовано на їх узгодженості з іншими програмами.

Завдання і заходи, передбачені Програмою, враховують тендерні аспекти, особливо 
потреби дітей та осіб з інвалідністю й інших маломобільних груп населення.

Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу створити безпечні умови життя і здоров'я 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, належні умови для їх проживання в 
тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування.



Додаток 1 до Програми
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

її..... іання місцевої цільової програми забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
|»і" у іимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування Перегінської селищної ради на 2022 

рік

1 іайменування 
завдання Найменування заходу Термін 

виконання
Відповідальний 

виконавець
Джерела 

фінансування
Очікувані результати

1 Ін'н пісчити надання
11'їміпісгративних, 
рнііпііі.них та освітніх ' 
1 in ну внутрішньо
1 b|h міщеним та/або
1 Ьню /Кованим особам

Сприяння реєстрації 
внутрішньо переміщених 
та/або евакуйованих осіб та 
подання документів на 
отримання державних 
соціальних гарантій 
(наприклад, пенсійного 
забезпечення, інших 
видів соціальних виплат)

2022 рік ЦНАП

Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики
Перегінської
селищної ради

Не потребує 
додаткового 
фінансування

Реєстрація внутрішньо 
переміщених та/або 
евакуйованих осіб та отримання 
ними державних соціальних 
гарантій в тому числі пенсій, 
допомог та інших соціальних 
виплат

Сприяння отриманню 
освітніх послуг дітьми 
дошкільного та шкільного 
віку внутрішньо 
переміщених та/або 
евакуйованих осіб у 
закладах освіти громади

2022 рік Відділ освіти, молоді та 
спорту Перегінської 
селищної ради

Не потребує 
додаткового 
фінансування

Отримання дітьми дошкільного 
віку внутрішньо переміщених 
та/або евакуйованих осіб, 
освітніх пислуг в дошкільних 
закладах.
Отриманн і дітьми шкільного віь у 
внутрішні з переміщених та/або 
евакуйова іих осіб освітніх 
послуг в з кладах загальної 
середньої ісвіти.

Сприяння (за п треби) 
отриманню псь оологічної 
підтримки внуї йшньо 
переміщеними а/або 
евакуйованими особами

2022 рі Відділ охороні здоров'я і 
соціальної пол гики 
Перегінської
селищної ради

Держав ий 
бюджет 
місцеви ( 
бюджет інші 
джерел; 
фінансу ання, 
не забо]. тнені 
законод вством

Отримань і внутрішньо 
переміщеі ими та/або 
евакуйова іими особами 
психологі ної підтримки.



Створити належні 
умови проживання 
внутрішньо 
переміщених та/або 
евакуйованих осіб у 
тимчасових пунктах 
проживання та місцях 
тимчасового 
перебування

Забезпечення засобами 
гігієни, миючими та 
дезінфікуючими засобами 
(рідким милом, 
антисептиками, паперовими 
рушниками та іншими 
засобами особистої гігієни)

2022 рік Перегінська селищна 
рада

Місцевий 
бюджет, інші 
джерела 
фінансування, 
не заборонені 
законодавством

Проживання внутрішньо 
переміщених та/або 
евакуйованих осіб в тимчасових 
пунктах проживання та місцях 
тимчасового перебування, в яких 
створені належні умови 
проживання

Забезпечення постільними 
речами (матрацами, 
подушками, ковдрами, 
простирадлами, 
підодіяльниками, 
наволочками, мішками 
спальними)

2022 рік Перегінська селищна 
рада

Місцевий 
бюджет, інші 
джерела 
фінансування, 
не заборонені 
законодавством

Забезпечення продуктами 
харчування та питною 
водою

2022 рік Перегінська селищна 
рада

Місцевий 
бюджет

Надання послуї з 
харчування thiv іасово 
переміщених о< б

2022 ріі Перегінська се ищна 
рада

Відділ освіти, і олоді та 
спорту Перегії ької 
селищної ради

Місцеві і 
бюджет

ниіраї ги нсуииння продуктів дарчуванни, паявпил у



ним

Закупівля пального: 
ти палива, бензину, 
має і іільних матеріалів, 
пінозапчастин

taoc иіечення оплати 
комунальних послугта 
і І К'рі ОІІОСІЇВ, СІ ІОЖИТИХ В 

пімчасових пунктах 
і і|к ькіівання та місцях 
німчасового перебування 
пн\ іранньо переміщених 
і а вію евакуйованих осіб 
(окрім комунальних 
ІДКЛІЩІВ)
(Їіріішіня здійсненню 
ІіеріІІІІІІІОГО медичного 
"і вічу внутрішньо 
переміщених та/або 
евакуйованих осіб __
lane ніечеііня 
кіііи коду пані ія вартості 
КІН п по необхідних 
мі зіікамснгів , які не 
нм> пі і ь до програми

Цін і у і іііі ліки»

Відділ освіти, молоді та 
спорту Перегінської 
селищної ради

Відділ освіти, молоді та 
спорту Перегінської 
селищної ради

Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики 
Перегінської селищної 
ради

Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики 
Перегінської селищної 
ради

Місцевий 
бюджет

Державний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет

Не потребує 
додаткового 
фінансування

Місцевий 
бюджет

при о..... і харчування, наявних у закладах освіти і ісргппсі.кої
і ЄІІІІІОМ ІІІІ ІНШИЙ 20’2 nnKV ігпміпи гмиїпіашіії ями» —

Надання якісних медичних 
послуг внутрішньо 
переміщеним та/або 
евакуйованим

Світла іа БЕНДАК



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 

Перегінської селищної ради 
від 29.03.2022 р. № /5

Порядок
організації харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, що 

тимчасово розміщуються у закладах освіти, що фінансуються з бюджету_________
територіальної громади

1. Порядок організації харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 
осіб, розміщених у закладах освіти, що фінансуються з июджсіу персі іниькиї 
територіальної громади (далі - Порядок) розроблено з метою виконання деяких заходів 
місцевої цільової програми «Забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або 
евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування 
Перегінської селищної ради на 2022 рік»

2. Цей Порядок визначає організаційні засади забезпечення харчуванням осіб, які 
Прибули З ІНШИХ Областей, ДЄ ВеДуТЬСЯ боЙОВІ ДІЇ. Та рОЗМІПТенІ R місттях ЯГІіШЛ ■» ГЩпаттІ™*, 
закладів тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб 
Перегінської територіальної громади.(далі - Перелік).

3. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії».

4. Метою впровадження організації харчування внутрішньо переміщених та /або 
евакуйованих осіб, розміщених у закладах освіти, що фінансуються з бюджету 
Перегінської територіальної громади, є комплексна організація та здійснення фінансування 
харчування вказаної категорії осіб, а також створення умов для організації інших потреб 
таких осіб.

5. Забезпечення харчуванням, фінансування інших потреб, пов'язаних з утриманням 
внутрішньо переміщених та /або евакуйованих осіб, розміщених у закладах исвпи. щи 
фінансуються з бюджету Перегінської територіальної громади, здійснюється на базі 
закладів освіти згідно з Переліком.

6. Метою такого механізму організації харчування є недопущення нераціональних 
витрат та псування продуктів харчування, наявних у закладах освіти Перегінської 
територіальної громади станом на лютий 2022 року, терміни реалізації яких можуть пройти, 
та раціональне використання потужностей та можливостей закляпіи певіти лггпилоїтиа 
таких осіб.

7. Для організації утримання та харчування вказаних осіб використовуються 
продукти харчування, наявні в закладах освіти станом на лютий 2022року.

З закладів освіти, що фінансуються з бюджету Перегінської територіальної громади, не 
внесених до Переліку, здійснюється передача відповідно до Актів прийому-передачі 
продуктів харчування до найближчих закладів освіти, визначених вказаним Переліком. До 
складу таких комісій обов'язково включаються керівники _ ________________
директорів з господарської роботи та працівники кухні, а також інші працівники закладу 
освіти, визначені наказом керівника.



8. Акти прийому-передачі складаються комісіями з поийому-пепеттачі етилпеними v 
закладах освіти згідно з наказами їх керівників. Акти складаються в трьох примірниках: по 
одному примірнику для кожної із сторін, а також один з примірник передається до 
управління (відділу) освіти, молоді та спорту Перегінської селищної ради для здійснення 
бухгалтерського обліку продуктів харчування.

9. Установити трьохразовий режим харчування внутрішньо переміщених та /або 
евакуйованих осіб, розміщених у закладах освіти, що фінансуються з бюджету Перегінської 
територіальної громади.

10. Відповідальним особам (комісіям) за облік та списання продуктів харчування 
закладів освіти щоденно складати Акти списання використаних продуктів харчування. Акти 
списання використаних продуктів харчування складати у відповідності до форм меню- 
вимоги та накопичувальної відомості витрачання продуктів харчування. Акти списання 
використаних продуктів щопонеділка передавати управлінню (відділу) освіти, молоді та 
спорту Перегінської селищної ради для проведення їх бухгалтерського обліку (списання та 
надходження продуктів харчування).

11. Утримання та забезпечення харчуванням внутрішньо переміщених та /або 
евакуйованих осіб, розміщених у закладах освіти, що фінансуються з бюджету Перегінської 
територіальної громади можливе за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

12. Цей Порядок діє на строк введення воєнного стану та протягом ЗО днів після його
завершення, визначеного Указом Президента України, за наявнпг-гі ттг.птт^'гЩ „
закладах, визначених Переліком.

Керуюча справами-секретар виконавчого комітету 
Перегінської селищної ради Світлана БЕНДАК


