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ПАСПОРТ 



Програми з підтримки та соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб в Верхнянській територіальній громаді на 

2022 -2023 роки 

 
1.Ініціатор розроблення програми:  Відділ соціального захисту населення 

Верхнянської сільської ради 

2.Розробник програми: Відділ  соціального захисту населення 

Верхнянської сільської ради 

2.  Термін реалізації програми:      2022-2023 роки. 

4. Етапи фінансування програми:  2022-2023 роки. 

5. Обсяги фінансування програми (грн.): 75 000,0 

Роки Обсяги фінансування  

Всього В т.ч. за джерелами фінансування 

Державний 
бюджет 

Обласний 
бюджет 

Сільський 

бюджет 

Інші джерела 

2022-2023 

в т. ч. 
100 000,00 - - 100 000,00 - 

2022 50 000,00 - - 50 000,00 - 

2023 50 000,00 - - 50 000,00 - 

6. Очікуваними результатами виконання програми є: 
Формування комплексу заходів, спрямованих на підтримку та забезпечення  
потреб внутрішньо переміщених осіб , що проживають на териорії 
Верхнянської сільської ради 

7. Термін проведення звітності: щорічно 

Замовник програми: 
Відділ соціального захисту населення  

Верхнянської  сільської ради             Наталія ПЕТРИШИН  

Відповідальний виконавець: 
Відділ соціального захисту населення 

Верхнянської  сільської ради             Наталія ПЕТРИШИН  

Керівник програми:  

Сільський голова                      Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ 

 

 

 

Програма з підтримки та соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб в Верхнянській територіальній громаді на 2022 -2023 

роки 

Паспорт програми 



1. Назва: 
Програма з підтримки та соціального захисту внутрішньо переміщених 

осіб в Верхнянській сільській територіальній громаді на 2022 -2023 роки (далі 
-Програма). 

2. Підстава для розроблення: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1364-р «Про 

схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 
середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 
року» 

3. Розробник: 
Відділ соціального захисту населення. 
4. Відповідальні виконавці: 
Відділ соціального захисту населення, структурні підрозділи 

Верхнянської сільської ради та виконавчого комітету, установи та організації 
Верхнянської сільської територіальної громади. 

5. Термін реалізації програми: 
2022-2023 роки. 

І. Загальна характеристика програми 

В основу Програми покладено принцип об'єднання зусиль структурних 
підрозділів сільської ради та виконавчих органів, установ та організацій 
Верхнянської сільської територіальної громади щодо вирішення нагальних 
потреб для внутрішньо переміщених осіб (далі -ВПО), які мають гостру 
потребу в соціальній допомозі.  

Програму розроблено на підставі розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28.10.2021 № 1364-р «Про схвалення Стратегії інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року». 

Програмою передбачені заходи, що здійснюються на місцевому рівні з 
метою соціальної, матеріальної підтримки ВПО, сприяння вирішенню їх 
соціально-побутових проблем.  

ІІ. Проблеми, на розв'язання яких спрямована програма 

Бойові дії та тимчасова окупація частини територій України призвела до 
руйнування значної кількості житла громадян України, особливо на сході 
держави, та порушення фундаментальних прав людини, таких як життя і 
здоров’я, чесність і гідність, недоторканість  
і безпека тощо. У зв'язку з проведенням військових дій значна кількість ВПО 
перемістилась на територію, яка підконтрольна українській владі, в тому числі 
територію Верхнянської територіальної громади.  

Соціальний захист ВПО є одним з основних та найважливіших питань, 
оскільки значна частина це діти та особи похилого віку. 

 

 

 

Більшість ВПО потребують значної уваги з боку органів місцевого 
самоврядування, громадських об'єднань тощо. Пріоритетним напрямом у 



політиці щодо захисту прав ВПО повинне стати прийняття середньострокових 
рішень, спрямованих на забезпечення житлом, працевлаштування, соціальний 
захист, доступ до освіти, медичної допомоги, відновлення документів, 
залученості до прийняття рішень на місцевому рівні, що значним чином 
сприятиме інтеграції ВПО у приймаючу територіальну громаду. 

Розв’язання існуючих проблем потребує розробки та реалізації Програми, 
здійснення всіх належних та доступних для людей заходів для розв’язання 
проблем, пов’язаних з негативними наслідками внутрішнього переміщення. 

 

ІІІ. Мета програми 

Програму розроблено з метою сприяння подальшій інтеграції ВПО через 
усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, 
забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних 
та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та 
посилення спроможності ВПО у приймаючій територіальній громаді. 
 

ІV. Шляхи виконання програми 

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем та 
підвищення рівня соціального захисту ВПО. 

З метою виконання Програми розроблено Заходи з реалізації програми з 
підтримки та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в 
Верхнянській сільській територіальній громаді на 2022 -2023 роки (додаток 1). 

V. Ресурсне забезпечення 

Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, 
проводиться за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та інших 
джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством України. 

VІ. Очікуваний результат 

Результатом реалізації заходів Програми стане підвищення якості життя 
ВПО шляхом посилення їх спроможності та соціальної стійкості, 
стимулювання економічної активності, забезпечення реалізації їх 
основоположних прав і свобод, зокрема: 

- забезпечення права ВПО на житло, охорону здоров’я, соціальний захист, 
зайнятість, освіту, доступ до інформації тощо; 

- розбудова соціальної згуртованості, підвищення рівня соціально-

економічного розвитку і стійкості територіальної громади; 
- підвищення активної ролі ВПО у житті Верхнянської сільської 

територіальної громади. 
 

 

 

Секретар сільської ради                                          Марія СИТНИК  
 

 


