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Про затвердження Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб 
на період 2023 – 2024 років 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43,пунктом 1 частини 1 статті 44 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», з метою підвищення рівня соціального захисту 
внутрішньо переміщених осіб,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 

період 2023 – 2024 років (додається на ___аркуші). 
 
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент соціального 

захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, Департамент 
економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної 
державної адміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної 
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, постійну комісію 
обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 
будівництва, транспорту та зв’язку. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 
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I. ПАСПОРТ  

Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 

період 2023 – 2024 років 

 

1 Ініціатор розроблення програми Департамент соціального захисту 

населення облвійськадміністрації, 

Департамент економічного 

розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій облвійськадміністрації 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення проєкту програми 

Закони України «Про правовий 

режим воєнного стану», «Про 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», 

«Про соціальні послуги», «Про 

державну допомогу сім’ям з 

дітьми», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим 

сім’ям», «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні», «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого 

віку в Україні», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

01 жовтня 2014 р. № 509 «Про 

облік внутрішньо переміщених 

осіб», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 28 жовтня 

2021 р.    № 1364-р «Про схвалення 

Стратегії інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб та впровадження 

середньострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на 

період до 2024 року», Указ 

Президента України від 24 лютого 

2022 р. № 64 «Про введення 

воєнного стану в Україні» (зі 

змінами). 

3 Розробник та співрозробники 

програми 

Департамент соціального захисту 

населення облвійськадміністрації, 

Департамент економічного 

розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій облвійськадміністрації, 
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Департамент охорони здоров’я 

облвійськадміністрації, 

Департамент освіти і науки 

облвійськадміністрації, 

Департамент агропромислового 

розвитку облвійськадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури, 

житлово-комунального 

господарства та енергетики 

облвійськадміністрації, 

Департамент культури і туризму 

облвійськадміністрації, 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облвійськадміністрації, 

управління молоді та спорту 

облвійськадміністрації 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Департамент соціального захисту 

населення облвійськадміністрації, 

Департамент економічного 

розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій облвійськадміністрації, 

Департамент охорони здоров’я 

облвійськадміністрації, 

Департамент освіти і науки 

облвійськадміністрації, 

Департамент агропромислового 

розвитку облвійськадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури, 

житлово-комунального 

господарства та енергетики 

облвійськадміністрації, 

Департамент культури і туризму 

облвійськадміністрації, 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облвійськадміністрації, 

управління молоді та спорту 

облвійськадміністрації 

5 Номер і назва операційної цілі 

Стратегії розвитку Полтавської 

області на 2021 – 2027 роки, 

якій відповідає програма 

1.2. Універсальна система 

соціального захисту населення та 

безпечні умови життя 
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3.1. Формування єдиного 

простору високого рівня життя 

6 Термін реалізації програми 2023 – 2024 роки 

7 Етапи виконання програми 2023 – 2024 роки 

8 Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання  

Державний, обласний, бюджети 

сільських, селищних та міських 

рад 

9 Очікуваний обсяг фінансування 

Програми, всього  
2659992,0 

 

1) 

2) 

3) 

 

 

4) 

у тому числі за рахунок коштів:      

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

районного, міського, селищного 

(сільського) бюджету; 

 

інших джерел фінансування 

 

2400000,0 

171770,0 

88222,0 
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II. Загальні положення 

 

Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 

2023 – 2024 років (далі – Програма) розроблена, керуючись Законом України 

«Про місцеві державні адміністрації», статтею 43, 44 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про соціальні послуги», «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 

2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо 

переміщених осіб», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 

2021 р. № 1364-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього 

переміщення на період до 2024 року», Стратегії розвитку Полтавської області до 

2027 року.  

Програма спрямована на забезпечення комплексного підходу з реалізації 

засад державної політики на регіональному рівні в частині всебічного 

забезпечення базових потреб внутрішньо переміщених осіб, в тому числі в 

соціально-економічній сфері та розв’язання викликів і проблем, пов’язаних з 

негативними наслідками внаслідок збройної агресії російської федерації проти 

України. 

Для цілей Програми під терміном «внутрішньо переміщена особа» 

розуміються особи визначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення  прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб» та яка після введення Указом Президента 

України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» 

воєнного стану перемістилася з території адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, 

затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 

р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, 

на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми 

“єПідтримка”та включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб, про що має довідку видану відповідно до Порядку 

оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р.      

№ 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» та перебуває на території 

України. 

 

III. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Комплексна програма – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому 

рівні як доповнення до державного соціального забезпечення.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#n9
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За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених 

осіб у Полтавській області станом на 01.12.2022 перебуває 222,9 тис. осіб (171,4 

тис. сімей), в тому числі 108,3 тис. працездатних осіб, 51,3 тис. дітей до 18 років, 

9,9 тис. осіб з інвалідністю та 46,1 тис. пенсіонерів.    

За період з 23.02.2022 по 01.12.2022 звернулись із заявою про взяття на облік 

200,3 тис. осіб, в т.ч.: 48,1 тис. дітей до 18 років, 8,5 тис. осіб з інвалідністю та 

38,0 тис. пенсіонерів. 

Статево-вікова структура, економічні та географічні характеристики 

внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у Полтавській області, 

мають певні особливості, які є важливими для планування допомоги та повоєнної 

підтримки внутрішньо переміщених осіб й інтерпретації даних щодо конкретних 

потреб чи планів внутрішньо переміщених осіб: 

найбільше осіб перемістилося з Харківської обл. - 51,2 %, Донецької обл. -                    

16,7 %, Київської обл. - 6,3%,  Луганської обл. - 4,8 %, Сумської обл. - 4,5%; 

частка жінок – 61 %, чоловіків – 39%; 

економічно активне населення – 53 %, пенсіонери – 19 %, 4% – особи з 

інвалідністю кількість дітей до 18 років складає 24 %. 

Органами соціального захисту населення проводиться системна робота щодо 

забезпечення своєчасного нарахування та виплати державної допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам, які після введення воєнного стану 

перемістились з території, де проводяться бойові дії, але перебувають в Україні 

у розмірі 2 тис.грн для дорослого громадянина та 3 тис.грн - для дітей та осіб з 

інвалідністю.  

У закладах загальної середньої освіти області зараховано до основного 

спискового складу за заявами батьків 5143 учні з числа внутрішньо переміщених 

осіб. 

Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб можливе 

шляхом будівництва нового житла та облаштування модульних містечок для 

тимчасового розміщення громадян, житло яких пошкоджено або зруйновано 

внаслідок бойових дій. 

Важливим напрямком підтримки внутрішньо переміщених осіб є 

забезпечення продуктами харчування. Для організації харчування внутрішньо 

переміщених осіб у 2022 році за кошти обласного бюджету закуплено продуктів 

харчування на суму 16,7 млн. грн.  

Проведено роботу по формуванню та видачі продовольчих наборів для 

150755 внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися на територію 

Полтавської області. Для формування продовольчих наборів використано: крупи 

– 224,7 тонн, макаронних виробів – 20,9 тонн, олії – 138,6 тонн, м’ясної консерви 

– 4,0 тонн, цукру – 143,0 тонни, згущеного молока – 228,6 тонн, печива – 97,4 

тонни, кави – 35,7 тонн. 

Програма, спрямована на: 

надання соціальних послуг для покращення соціального самопочуття осіб, 

які потрапили в скрутні життєві ситуації; 

створення умов для відновлення психологічного, духовного і фізичного 

стану (здоров’я) внутрішньо переміщених осіб; 
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забезпечення організації харчування для внутрішньо переміщених осіб; 

забезпечення належних умов життєдіяльності, вирішення питання 

забезпечення тимчасовим або соціальним житлом; 

забезпечення реалізації дієвих механізмів підтримки та стимулювання 

зайнятості внутрішньо переміщених осіб; 

забезпечення права на освіту; 

підтримку дітей; 

Програма базується на принципах: 

верховенства права; 

поваги та захисту прав людини в умовах внутрішнього переміщення з 

урахуванням норм і стандартів міжнародного права та практики Європейського 

суду з прав людини та норм міжнародного права; 

недопущення дискримінації за будь-якою ознакою; 

протидії насильству в умовах внутрішнього переміщення, зокрема 

гендерно зумовленому; 

підтримки самоорганізації внутрішньо переміщених осіб; 

відкритості і прозорості реалізації Програми з метою максимального 

залучення до її реалізації та моніторингу всіх заінтересованих сторін; 

залучення всіх інших зацікавлених сторін, включаючи місцеві органи 

влади, а також гуманітарних партнерів, задля співпраці з метою визначення 

правильних шляхів діяльності для виконання рішень щодо внутрішнього 

переміщення та визначення критеріїв, що допоможуть визначити рівень 

виконання цих рішень. 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2023 –                 

2024 років. 

Досягнення мети Програми відповідає стратегічним цілям державної 

регіональної політики та пріоритетним завданням і напрямкам економічного                                        

та соціального розвитку області. 

 

IV. Мета програми 

Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб 

внутрішньо переміщених осіб, поліпшення умов їхньої життєдіяльності, 

створення фінансових, організаційно-правових і технічних механізмів для 

забезпечення комфортного соціального клімату й досягнення позитивних 

зрушень щодо рівня та якості життя населення, сприяння подальшій інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб через усунення перешкод у реалізації їх прав та 

основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, 

соціальних, культурних та інших послуг. 

Виконання Програми забезпечить вирішення питань організаційно-

інформаційного, матеріального та соціально-побутового забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб, а саме:   

забезпечення соціальної, психологічної та матеріальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб; 

надання соціальних послуг для покращення соціального самопочуття осіб, 

які потрапили в скрутні життєві ситуації; 
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забезпечення організації харчування для внутрішньо переміщених осіб; 

забезпечення належних умов життєдіяльності, вирішення питання 

забезпечення тимчасовим або соціальним житлом; 

забезпечення реалізації дієвих механізмів підтримки та стимулювання 

зайнятості внутрішньо переміщених осіб; 

забезпечення права на освіту; 

підтримку дітей; 

налагодження ефективної взаємодії внутрішньо переміщених осіб з 

приймаючими громадами та органами державної влади на засадах партнерства, 

наслідком якої є усунення будь-яких проявів дискримінації та досягнення 

соціальної єдності. 

Реалізація заходів Програми забезпечить отримання внутрішньо 

переміщеними особами різних видів соціальних послуг, реалізації житлових, 

майнових та освітньо-культурних прав  і створення доступного середовища, що 

сприятиме зростанню рівня та якості їхнього життя, поліпшенню соціально-

економічної ситуації в області, подолання проявів дискримінації. 

Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих на 

обласному рівні дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднаних територіальних громад, територіальних підрозділів 

відповідних державних служб. 

Програма розроблена з урахуванням особливостей розвитку соціально-

економічної сфери регіону, тенденцій розвитку та принципу програмно-

цільового забезпечення фінансування галузей. 

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-

аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних 

заходів із застосуванням гендерного підходу. 

Програма не підлягає процедурі стратегічної екологічної оцінки, оскільки, 

відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», не 

підпадає під сферу його дії. 

Програму передбачається виконати протягом 2023 – 2024 років. 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у Напрямах 

діяльності та заходах Комплексної програми підтримки внутрішньо 

переміщених осіб на період  2023 – 2024 років. 
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V. Напрями Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб 

 на 2023 – 2024 роки 

 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності  

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис.грн 

Всього у тому числі, за роками 

2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Забезпечення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Полтавської області 

1.1. Запровадження 

дієвих механізмів 

підтримки та 

стимулювання 

зайнятості 

внутрішньо 

переміщених осіб 

1.1.1. Відшкодування 

(згідно з Порядком) 

витрат за оренду 

приміщення та оплату 

комунальних послуг 

протягом 2 років, але не 

пізніше закінчення дії 

Програми, у разі 

реєстрації внутрішньо 

переміщених осіб 

суб’єктом 

господарювання на 

території Полтавської 

області та сплати ним 

податків до бюджетів 

2023-2024 Департамент 

економічного 

розвитку, торгівлі 

та залучення 

інвестицій 

облвійськадмініс

трації 

Обласний 

бюджет 

4000,0 2000,0 2000,0 

1.1.2. Відшкодування 

частини витрат за 

придбання обладнання 

(згідно з Порядком) за 

умови реєстрації 

внутрішньо 

переміщених осіб 

суб’єктом 

господарювання на 

території Полтавської 

2023-2024 Департамент 

економічного 

розвитку, торгівлі 

та залучення 

інвестицій 

облвійськадмініс

трації 

 

Обласний 

бюджет 

6000,0 3000,0 3000,0 
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області та сплати ним 

податків до бюджетів 

1.2. Забезпечення 

співпраці та 

координації спільної 

роботи з 

міжнародними та 

громадськими 

організаціями з 

питань підтримки 

внутрішньо 

переміщених осіб 

1.2.1. Вжиття заходів 

щодо забезпечення 

реалізації проектів з 

міжнародними,   

благодійними та 

гуманітарними 

організаціями питань 

підтримки та надання 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам. 

 

 

 

2022 – 2023 Департамент, 

економічного 

розвитку, торгівлі 

та залучення 

інвестицій 

облвійськадмініс

трації, 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

облвійськадмініс

трації, 

Полтавський 

обласний центр 

соціальних 

служб, 

міжнародні 

організації (за 

згодою) 
 

Не потребує фінансування 

Разом за розділом 1. Забезпечення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які перебувають 

на території Полтавської області, у тому числі: 

 

   

 Державний 

бюджет 

   

Обласний 

бюджет 

 

10000,0 5000,0 5000,0 

Бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

В межах бюджетних призначень, 

визначених рішеннями про місцеві 

бюджети 
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територіал

ьних 

громад 

2.Реалізація житлових та майнових прав внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Полтавської області 

2.1. Будівництво нового 

житла призначеного 

для тимчасового 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

необхідних 

інженерних мереж та 

інфраструктурних 

об’єктів – 

забезпечення житлом 

внутрішньо 

переміщених осіб 

котрі втратили житло 

та виїхали з районів 

бойових дій 

2.1.1. Будівництво житла 

з метою передачі для 

тимчасового 

проживання внутрішньо 

переміщених осіб  

2023 Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

енергетики 

облвійськадмініс

трації 

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

2 412040,0 2 400000,0 

 

12040,0 

 

2.1.2. Забезпечення 

підготовки території та 

підведення необхідних 

інженерних мереж до 

земельних ділянок, на 

яких планується 

будівництво 

2023 Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

енергетики 
облвійськадмініс

трації 

Обласний 

бюджет 

 

Бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал
ьних 

громад 

172222,0 84000,0 

 

 

     88222,0 

 

 

2.2. Забезпечення 

безкоштовним 

житлом внутрішньо 

переміщених осіб, 

шляхом 

облаштування 

модульних містечок 

для тимчасового 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб, що 

2.2.1. Облаштування 

модульного містечка для 

розміщення внутрішньо 

переміщених 

(евакуйованих) осіб  

2023 Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

енергетики 

облвійськадмініс

трації, 

 

Обласний 

бюджет 

34000,0 25000,0 
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дасть можливість 

розселити людей на 

період відновлення 

житла, яке 

постраждало через 

бойові дії. Створення 

належних умов для 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб в 

умовах воєнного 

стану в Україні, 

пов’язаного з 

агресією російської 

федерації 

Департамент 

охорони здоров’я 

облвійськадмініс

трації 

9000,0 

2.3. Забезпечення 

внутрішньо 

переміщених осіб 

продуктами 

харчування 

2.3.1. Придбання 

продовольчих товарів 

для організації 

харчування населення, 

зокрема внутрішньо 

переміщених осіб 

2023 Департамент 

агропромисловог

о розвитку 

облвійськадмініс

трації  

Обласний 

бюджет  

28500,0 28500,0  

2.4. Створення належних 

умов для проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб в 

умовах воєнного 

стану в Україні, 

пов’язаного з 

агресією російської 

федерації 

2.4.1. Забезпечення 

придбання 

предметів/речей побуту 

для внутрішньо 

переміщених осіб 

2023 Департамент 

культури і 

туризму 

облвійськадмініс

трації, 

Департамент 

освіти і науки 

облвійськадмініс

трації 

Обласний 

бюджет 

190,0 190,0  

Разом за розділом 2. Реалізація житлових та майнових прав внутрішньо переміщених осіб, які 

перебувають на території Полтавської області, у тому числі: 

   

 Державний 

бюджет 

2400000,0 2400000,0  



13 
 

Обласний 

бюджет 

 

158730,0 158730,0  

Бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

     88222,0 

 

     88222,0 

 

 

3. Заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб  

3.1. Забезпечення 

державних та 

місцевих гарантій 

соціального захисту 

3.1.1. Формування  на 

рівні кожної 

територіальної громади 

баз даних внутрішньо 

переміщених осіб з 

метою запровадження 

системи оцінки потреб  

2023 – 2024 Райвійськадмініс

трації, сільські, 

селищні та міські 

ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

  

3.1.2. Прийняття 

комплексних програм  

економічної та 

соціальної підтримки 

внутрішньо 

переміщених осіб  

2023 – 2024 Райвійськадмініс

трації, сільські, 

селищні та міські 

ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

  

3.1.3. Надання 

державних, обласних та 

місцевих соціальних 

гарантій за принципом 

«єдиного звернення» 

2023 – 2024 Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

облвійськадмініс

трації, 

райвійськадмініс

трації, сільські, 

селищні та міські 

ради 

Обласний 

бюджет,  

бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 
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3.2. Надання соціальних 

послуг внутрішньо 

переміщеним особам 

відповідно до їх 

потреб 

3.2.1 Забезпечення 

повного охоплення 

базовими соціальними 

послугами внутрішньо 

переміщених осіб через 

мережу територіальних 

центрів соціального 

обслуговування, центрів 

надання соціальних 

послуг, центрів 

соціальних служб. 

 

2023-2024 Сільські, селищні 

та міські ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

  

3.2.2. Надання послуги 

стаціонарного догляду 

особам, які потребують 

постійного стороннього 

догляду шляхом 

створення стаціонарних 

відділень в складі 

територіальних центрів 

соціального 

обслуговування, центрів 
надання соціальних 

послуг 

2023-2024 Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

облвійськадмініс

трації, сільські, 

селищні та міські 

ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

  

3.2.3. Розширення 

ліжкової мережі у 

Гадяцькому 

геріатричному будинку-

інтернаті, 

Ліщинівському 

психоневрологічному 

будинку-інтернаті,  

Горбанівському 

геріатричному 

пансіонаті ветеранів 

2023-2024 Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

облвійськадмініс

трації, 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Обласний 

бюджет 

2960,0 2960,0  
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війни та праці для 

влаштування 

внутрішньо 

переміщених осіб, які 

потребують постійного 

стороннього догляду 

облвійськадмініс

трації 

3.2.4. Організація 

роботи «гарячих» 

телефонних ліній 

психологічної допомоги 

на базі 5 міських 

соціальних служб (м. 

Полтава, м. Кременчук, 

м. Лубни, м. Миргород, 

м. Гадяч) 

2023-2024 Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

облвійськадмініс

трації, 

Полтавський 

обласний центр 

соціальних 

служб, міські 

ради 

Бюджети 

міських 

територіал

ьних 

громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

  

3.3. Надання 

реабілітаційних 

послуг внутрішньо 

переміщеним особам 

3.3.1. Охоплення 

реабілітаційними 

послугами дітей з 

інвалідністю та дітей, 

які мають ризик 

отримати інвалідність 

через: 

- Центри комплексної 

реабілітації дітей з 

інвалідністю області 

шляхом укладення угод 

з територіальними 

громадами; 

- реабілітаційні установи 

України  

2023-2024 Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

облвійськадмініс

трації, 

райвійськадмініс

трації,  сільські, 

селищні та міські 

ради 

Державний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

В межах 

бюджетних 

призначень 

  

3.4. Інформаційна 
підтримка  

3.4.1. Проведення 
інформаційно-

2023  Департамент 
соціального 

Обласний 
бюджет,  

80,0 80,0  
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внутрішньо 

переміщених осіб у 

вирішенні нагальних 

питань у сфері 

соціального захисту і 

надання соціальних 

гарантій в рамках 

державних і місцевих 

програм та 

актуальних 

законодавчих змін 

просвітницької та 

роз’яснювальної роботи 

для внутрішньо 

переміщених осіб  

 

захисту 

населення 

облвійськадмініс

трації, 

райвійськадмініс

трації,  сільські, 

селищні та міські 

ради 

бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

Разом за розділом 3. Заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, у тому числі: 

 

   

 Державний 

бюджет 

   

Обласний 

бюджет 

 

3040,0 3040,0  

Бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

В межах бюджетних призначень, 

визначених рішеннями про місцеві 

бюджети 

4. Освітні та культурно-просвітницькі заходи для внутрішньо переміщених осіб 

4.1. Забезпечення прав 

дітей з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб на 

здобуття дошкільної, 

загальної середньої, 

позашкільної освіти 

4.1.1. Безкоштовне 

харчування здобувачів 

освіти з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб в 

закладах освіти області 

2023-2024 Департамент 

освіти і науки 

облвійськадмініс

трації,  органи 

управління 

освітою міських, 

селищних та 

сільських рад 

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом 
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4.2. Реалізація заходів, 

спрямованих на 

сприяння соціальної 

згуртованості 

4.2.1. Проведення 

установами природно-

заповідного фонду 

рекреаційних та 

еколого-просвітницьких 

заходів з елементами 

соціальної реабілітації 

та тематичних екскурсій 

для внутрішньо 

переміщених осіб 

2023-2024 Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

облвійськадмініс

трації 

Не потребує фінансування, буде забезпечено з 

наявних джерел фінансування 

4.2.2. Забезпечення 

доступу молоді із числа 

внутрішньо 

переміщених осіб до 

курсів з неформальної 

освіти (онлайн/офлайн 

режим) 

2023 ‒ 2024 

 

Управління 

молоді та спорту 

облвійськадмініс

трації, 

КУ «Обласний 

молодіжний 

центр» 

Полтавської 

обласної ради 

Не потребує фінансування 

Разом за розділом 4. Освіта та культурне дозвілля внутрішньо переміщених осіб, у тому числі: 

 

   

 Державний 
бюджет 

   

Обласний 

бюджет 

 

   

Бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

 

 

В межах бюджетних призначень, 

визначених рішеннями про місцеві 

бюджети 
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Разом за Програмою, у тому числі:    

 Державний 

бюджет 

2400000,0 

 

2400000,0 

 
 

Обласний 

бюджет 

171770,0 

 
166770,0 5000,0 

Бюджети 

сільських, 

селищних 

та міських 

територіал

ьних 

громад 

88222,0 

 
88222,0 

 

 



 
 

VI. Бюджет 

Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 

період 2023 – 2024 років 
 тис. грн 

 
 

Очікувані джерела 

фінансування 
2023 рік 2024 рік 

Частка у % від загального обсягу 

фінансування 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

2654992,0 5000,0 100% 

державний бюджет 2400000,0 
 

- 
90,2% 

обласний бюджет 166770,0 5000,0 6,5% 

районні, міські 

бюджети, бюджети 

сіл, селищ, 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

88222,0 - 3,3% 

Інші джерела 
- -  

 

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проєктів місцевих 

бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених 

головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання 

завдань і заходів Програми. 
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VII. Кількісні (статистичні) показники успішності Програми наведені у 

таблиці. 

Джерелами інформації можуть бути дані державної статистичної звітності, 

статистична, бухгалтерська та інша звітність органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, установ і організацій. 

 
Показники 

успішності 

Програми 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

Програми 

Одиниц

я виміру 

Прогнозні значення 

показників успішності 

станом на завершення 

бюджетного року 

Джерела 

інформації 

показників 

2023 2024 
 

1. Чисельність 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

яким відшкодовано 

витрати за оренду 

приміщення та оплату 

комунальних послуг 

протягом 2 років, але 

не пізніше закінчення 
дії Програми, у разі 

реєстрації внутрішньо 

переміщених осіб 

суб’єктом 

господарювання на 

території Полтавської 

області та сплати ним 

податків до бюджетів 

0 осіб 40 40 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

2. Чисельність 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

яким надано 

часткове 

відшкодування за 

придбання 

обладнання за умови 

реєстрації 

внутрішньо 

переміщених осіб 

суб’єктом 

господарювання на 

території 

Полтавської області 

та сплати ним 

податків до 

бюджетів 

0 осіб 30 30 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

3. Чисельність 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

забезпечених  

житлом для 

3881 осіб 3881 3881 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 
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тимчасового 

проживання  

4. Чисельність 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

які забезпечені 

безкоштовним 

житлом шляхом 

облаштування 

модульних містечок 

для тимчасового 

проживання 

528 осіб 528 528 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

5. Чисельність 

внутрішньо 

переміщених осіб 

забезпечена 

продуктовими 

наборами 

150755 осіб 150755 150755 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

6. Чисельність 

внутрішньо 

переміщених осіб 

забезпечених 
предметами/речами 

побуту 

100 осіб 100 100 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 
проєктів 

7. Чисельність 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

додатково 

влаштованих до 

стаціонарних 

установ соціального 

захисту області 

65 осіб 65 65 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

8. Чисельність 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

охоплених 

інформаційною 

підтримкою 

222970 осіб 222970 222970 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

 

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Організаційний супровід та координацію діяльності щодо виконання 

Програми здійснює Департамент соціального захисту населення обласної військової 

адміністрації та Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій обласної військової адміністрації.  

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною військовою 

адміністрацією,  постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення та постійною комісією обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту 

та зв’язку. 
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Головні розпорядники бюджетних коштів (виконавці Програми) забезпечують 

цільове та ефективне використання бюджетних коштів в установленому порядку 

протягом усього строку реалізації Програми в межах визначених бюджетних 

призначень. Крім того, в межах повноважень здійснюють оцінку реалізації проектів, 

погоджених на фінансування з обласного бюджету, що передбачає заходи з 

моніторингу, аналізу та підготовки звіту за результатами реалізації проєкту(ів). 

Виконавці Програми про її хід виконання інформують Департамент 

соціального захисту населення облвійськадміністрації та Департамент  

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облвійськадміністрації 

щороку до 01 січня та до 01 липня. 

Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації: 

подає щорічно до 20 січня наступного за звітним роком Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облвійськадміністрації 

інформацію про виконання Програми та пояснювальну записку; 

здійснює моніторинг та надання узагальненої звітності про хід реалізації 

Програми керівництву облвійськадміністрації та постійній комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, постійній комісії 

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку щороку до 20 січня та  до 20 липня; 

проводить обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях 

постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення, постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку, розширених 

засіданнях колегії обласної військової адміністрації, засіданнях Громадської ради 

при облвійськадміністрації; 

залучає засоби масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації 

Програми. 

 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення  

Полтавської обласної 

військової адміністрації  Л. КОРНІЄНКО 

 

 

Директор Департаменту  

економічного розвитку,  

торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної 

військової адміністрації  Д. МАНДРІКОВ 

 

 

 

 

 

 


