
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ  П'ЯТА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 червня  2022 року                                                   № 1385 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до міської 

Програми соціального захисту та 

підтримки внутрішньо переміщених 

осіб на 2022 рік 

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Указів Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», від 14.03.2022 року  №133/2022, від 18.04.2022 року №259/2022, від 17.05.2022 

року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженими в 

установленому порядку Верховною Радою України, Закону України  «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 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» та з метою забезпечення соціальної, правової, матеріальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб на підвідомчій території, Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И ЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до міської Програми соціального захисту та підтримки 

внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

28 квітня 2022 року № 1362  та затвердити її в новій редакції (далі - Програма, 

додаток 1, додається). 

2. Структурним підрозділам міської ради, старостам старостинських округів 

Маловисківської територіальної громади, комунальним підприємствам, закладам, 

установам, підпорядкованим  міській раді забезпечити виконання заходів з 

реалізації міської Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо 

переміщених осіб на 2022 рік (далі - заходи, додаток 2, додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва та на постійну комісію з гуманітарних питань.  

Секретар ради                                                                                                  Леся ПОСТОЛЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  міської ради  

від 30 червня 2022 року №1385  

Секретар ради  

Леся ПОСТОЛЮК  

____________________ 

 

 
Міська програма 

соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб 
на 2022 рік 

 

 

 

І. Загальна характеристика програми 

В основу Програми покладено принцип об'єднання зусиль структурних підрозділів 

міської ради та виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій 

Маловисківської міської ради 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 

1 

Ініціатор розроблення Програми 
Виконавий комітет Маловисківської 

міської ради 

2 

Розробник Програми Відділ соціального захисту населення, 

праці та охорони здоров’я 

Маловисківської міської ради 
3 Співрозробники  Програми - 

4 Відповідальний виконавець Програми 
Відділ соціального захисту населення, 

праці та охорони здоров’я 

Маловисківської міської ради 
5 Учасники Програми 

Відділ соціального захисту населення, 

праці та охорони здоров’я 

Маловисківської міської ради, 

комунальні підприємства, старости, 

структурні підрозділи міської ради, 

установи та організації міста. 

6 Термін реалізації Програми 2022 рік 

7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні 

Програми 
Бюджет громади  

8  
Кошти бюджету громади  

 
938 750  грн 

 



соціальної, матеріальної підтримки ВПО, сприяння вирішенню їх соціально-побутових 

проблем. 

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована міська 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. 

Станом на 21.04.2022 відділом соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської міської ради взято на облік 988 осіб, у тому числі: 393 особи 

працездатного віку; 302 дитини; 38 осіб з інвалідністю; 122 пенсіонера. 

Соціальний захист ВПО є одним з основних та найважливіших питань. 

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. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових коштів, 

виходячи з фінансових можливостей бюджету Маловисківської територіальної громади. 

 

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. 

IV. Шляхи виконання міської програми 

Програма спрямована на термінове вирішення основних проблем та підвищення 

рівня соціального захисту ВПО в період воєнного стану в Україні та до кінця поточного 

року. 

Початок дії Програми: 1 травня 2022 року. 

Закінчення дії Програми: 31 грудня 2022 року. 

 

V. Ресурсне забезпечення Програми 

IV. Джерела фінансування 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету громади  та 

інших джерел, незаборонених чинним законодавством України. 

 

VI. Очікуваний результат 

Результатом реалізації заходів Програми стане підвищення якості життя внутрішньо 

переміщених осіб, які тимчасово мешкають на території Маловисківської громади,  шляхом 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

тис. 

2022 рік - - 

Місцевий бюджет 938 750 - - 938 750 

 



посилення їх спроможності та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності, 

забезпечення реалізації їх основоположних прав і свобод, зокрема: 

- забезпечення права осіб з числа внутрішньо переміщених  на житло шляхом 

створення безпечних та комфортних умов для компактного їх проживання в приміщеннях 

закладів та установ комунальної власності громади, а також облаштування службового 

житла для працевлаштованих осіб з числа ВПО; 

- забезпечення права внутрішньо переміщених осіб  на 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 внутрішньо переміщених осіб  у житті Маловисківської 

міської територіальної громади.



 

Додаток  

до  міської Програми соціального захисту  

та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік  

Заходи міської програми з підтримки та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб 

в Маловисківській міській територіальній громаді на 2022 рік 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк 
виконання 

Очікуваний результат 

2022 
 

1 2 3 4 5 6 
1 Ведення обліку, видача довідок 

про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб (далі - ВПО) 

Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської 

міської ради 

2022 рік - Забезпечення виконання чинного законодавства 

2 Прийом звернень щодо виплати 

допомоги на проживання ВПО 

Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської 

міської ради 

2022 рік - Забезпечення виконання чинного законодавства 

3 Придбання товарів та 

обладнання для розміщення 

ВПО у приміщеннях, житлових 

будинках та квартирах 

комунальної власності та 

тимчасових пунктах 

проживання та місцях 

тимчасового перебування 

КП «Маловисківський центр 

надання соціальних послуг» 

 
 
 
 
 
2022 рік 

202 

100 000 грн.  

 

 

 

 

Забезпечення належних умов проживання ВПО 

КНП «Маловисківська 

лікарня» 

100 000 грн 
 
 
 

350  

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 738 750 грн. 

 

4 Забезпечення осіб з 
інвалідністю і дітей з 

інвалідністю, які є ВПО, 

Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров’я 

2022 рік  Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з 

інвалідністю, які є ВПО, технічними засобами 

реабілітації 
 



 

 

технічними засобами 
реабілітації для використання в 
амбулаторних та побутових 
умовах за рішенням 
консультативно-лікарських 
комісій 

Маловисківської міської ради    

5 Забезпечення функціонування 

спроможної мережі закладів 

охорони здоров’я щодо 

споживання медичних послуг в 

рамках виконання програм 

медичних гарантій, зокрема за 

даними електронної системи 

охорони здоров’я 

Заклади охорони здоров'я 

громади 

2022 рік  Забезпечення доступу ВПО до якісної медичної 

допомоги через заклади охорони здоров’я 

6 Створення належних умов 

проживання ВПО шляхом 

проведення комплексу 

ремонтних робіт приміщень 

комунальної власності 

Маловисківської міської ради з 

метою компактного 

проживання ВПО 

Відділ соціально- 

економічного розвитку, 

інвестицій та проектної 

діяльності 

Маловисківської міської 

ради, відділ архітектури, 

будівництва та житлово- 

комунального господарства 

Маловисківської міської ради 

2022 рік В межах 

бюджетних 

призначень 

Забезпечення ВПО житлом та належними умовами 

проживання 

7 

Проведення інформаційної 

кампаній стосовно можливої 

участі ВПО в програмах 

забезпечення тимчасовим 

житлом з метою підвищення 

рівня їх обізнаності щодо 

наявності відповідних 

Відділ соціально- 

економічного розвитку, 

інвестицій та проектної 

діяльності 

Маловисківської міської 

ради, відділ архітектури, 

будівництва та житлово- 

комунального 

2022 рік В межах 

бюджетних 

призначень 

Інформування ВПО стосовно житла для тимчасового 

проживання 

 



 

 програм 

господарства 

Маловисківської міської ради 

   

8 Проведення технічної 

інвентаризації об’єктів 

нерухомості та формування 

інформаційної бази на 

місцевому рівні з метою 

визначення наявних вільних 

приміщень, у тому числі таких, 

які за умови приведення до 

стану, придатного для 

проживання, можуть бути 

використані для забезпечення 

житлом ВПО 

відділ архітектури, 

будівництва та житлово- 

комунального господарства 

Маловисківської міської ради 

2022 рік В межах 

бюджетних 

призначень 

Наповнення фонду житла для тимчасового 

проживання ВПО 

9 

Залучення ВПО до занять 

фізичною культурою і спортом 

в спортивних секціях, дитячо- 

юнацькому центрі «Вись» та 

участі у спортивно- масових 

заходах. 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Маловисківської 

міської ради 

2022 рік  Забезпечення участі ВПО у спортивно- масових 

заходах громади 

10 

Забезпечення громадян з числа 

ВПО культурними послугами, 

які надаються комунальними 

закладами культури 

Відділ культури та туризму 

Маловисківської міської ради 

2022 рік  Забезпечення безоплатного відвідування ВПО 

закладів культури та інших об’єктів культури громади 

11 Організація та здійснення 

соціального супроводу осіб з 

числа ВПО, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

і не можуть самостійно 

подолати або мінімізувати 

негативний вплив цих обставин 

КП «Маловисківський центр 

надання соціальних послуг» 

2022 рік  Забезпечення в громаді ВПО соціальною підтримкою 

 



12 

Надання базових соціальних 

послуг особам з числа ВПО, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах і не можуть 

самостійно подолати негативний 

вплив цих обставин 

КП «Маловисківський центр 

надання соціальних послуг» 

2022 рік  Забезпечення ВПО базовими соціальними послугами  

13 Забезпечення сприятливих та 

безпечних умов для навчання 

здобувачів освіти з числа ВПО 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Маловисківської 

міської ради 

2022 рік  Забезпечення дітей переселених громадян освітою у 

громаді 

 

14 Залучення здобувачів освіти 

ВПО до занять в позашкільних 

закладах 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Маловисківської 

міської ради 

2022 рік  Створення умов для всебічного розвитку дітей ВПО у 

громаді 

 

15 Забезпечення гарячим 

харчуванням в закладах освіти 

для здобувачів освіти ВПО 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Маловисківської 

міської ради 

2022 рік В межах 

бюджетних 

призначень 

Забезпечення повноцінного збалансованого 

харчування дітей ВПО у освітніх закладах громади 

 

 

16 

Надання дітям із числа ВПО 

статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

Служба у справах дітей 

Маловисківської міської ради 

2022 рік  Забезпечення прав дітей ВПО у громаді  

17 

Забезпечення доступу до 

інформації про вакантні посади 

та пропозиції на ринку праці для 

ВПО, їх працевлаштування та 

отримання статусу безробітного 

Маловисківська філія 

Кіровоградського обласного 

центру зайнятості (за згодою) 

2022 рік  Забезпечення реалізації права зареєстрованих ВПО на 

зайнятість, пенсійне забезпечення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на території громади 

 

18 Здійснення професійної 

підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації 

 

 

Маловисківська філія 

Кіровоградського 

обласного центру 

зайнятості (за згодою) 

2022 рік  ЗабЗабезпечення права громадян із числа ВПО на 

отримання освітніх послуг ВПО на замовлення 

роботодавців або для самозайнятості, в тому числі 

провадження підприємницької діяльності з 

урахуванням потреб ринку праці 

 

 

 

 



 



 


