
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  29 серпня 2019 року                                                                        № 4144-75-VII 

 
 

Про затвердження Програми підтримки сімей 

внутрішньо переміщених на 2019-2023 роки  

в новій редакції 

 

 

Розглянувши звернення постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, прав 

національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, 

спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства від 19 

серпня 2019 р. №339/2-17, з метою підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб, які 

переїхали на тимчасове проживання до  Білоцерківської міської територіальної громади, 

керуючись ст. 9, 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб»,  п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 

роки в новій редакції згідно з додатком. 

 

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради при формуванні 

бюджету міста на наступні періоди передбачати фінансування для забезпечення виконання 

заходів Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 роки. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 

науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 

інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства. 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 29.08.2019 р.  

№ 4144-75-VII 

 

В редакції рішення міської 

ради від 29.12.2020 р.  

№87-06-VIIІ 

 

ПРОГРАМА  

підтримки сімей внутрішньо переміщених  

осіб на 2019-2023 роки 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 роки (далі 

– Програма) розроблена з метою забезпечення надання належного рівня підтримки сім’ям  

внутрішньо переміщених осіб, які покинули своє місце проживання у результаті або з метою 

уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 

проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру та прибули на тимчасове проживання до Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

 

2. Визначення мети Програми 

 

2.1. Метою Програми є надання всебічної підтримки сім’ям внутрішньо переміщених 

осіб, які переїхали до Білоцерківської міської територіальної громадидля тимчасового 

проживання. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,  

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 

 

3.1. Мінімізація негативного впливу причин, які зумовили переміщення внутрішньо 

переміщених осіб, можливе шляхом забезпечення надання всебічної підтримки сім’ям 

внутрішньо переміщених осіб, в першу чергу заходів психологічної реабілітації, фізичної 

реабілітації та відновлення. 

3.2. Видатки на виконання заходів Програми здійснюються за рахунок коштів 

міського бюджету. 

3.3. Конкретний обсяг коштів міського бюджету, передбачених на реалізацію 

Програми, визначається Білоцерківською міською радою в рішенні про бюджет 

Білоцерківської міської територіальної громади на відповідний бюджетний рік.  

3.4. Дія Програми розрахована на 2019-2023 роки. 

 

4. Перелік завдань і заходів Програми 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Назва заходу Виконавці 

4.1. Створення умов для 

мінімізації 

негативного впливу 

причин, які зумовили 

Забезпечення надання внутрішньо 

переміщеним особам послуг з 

психологічної реабілітації. 

 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 
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переміщення 

внутрішньо 

переміщених осіб 

Білоцерківської 

міської ради 

4.2. Створення умов для 

працевлаштування 

внутрішньо 

переміщених осіб 

Забезпечення надання внутрішньо 

переміщеним особам послуг з професійної 

адаптації (робітничі професії). 

 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради 

4.3. Створення умов для 

отримання внутрішньо 

переміщеними 

особами санаторно-

курортного лікування,  

реабілітаційних послуг 

Забезпечення надання особам з 

інвалідністю з числа внутрішньо 

переміщених осіб послуг санаторно-

курортного лікування, реабілітаційних 

послуг. 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради 

4.4. Створення умов для 

організації активного 

дозвілля внутрішньо 

переміщених осіб 

Забезпечення можливості участі 

внутрішньо переміщених осіб в екскурсіях, 

тематичних пікніках, відвідуваннях 

пам’яток історії та культури, визначних 

місць та подій тощо, шляхом здійснення 

часткового відшкодування внутрішньо 

переміщеним особам витрат на 

транспортні послуги у разі організації 

таких заходів громадськими організаціями. 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради, 

громадські 

організації 

4.5. Створення умов для 

організації дозвілля 

дітей внутрішньо 

переміщених осіб 

Забезпечення можливості відвідування 

дітьми внутрішньо переміщених осіб 

кінотеансів на території Білоцерківської 

міської територіальної громади, шляхом 

здійснення часткового відшкодування 

батькам таких дітей витрат на придбання 

квитків у разі організації таких заходів 

громадськими організаціями. 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради, 

громадські 

організації 

4.6. Створення умов для 

підтримки дітей 

внутрішньо 

переміщених осіб, які 

навчаються в 

загальноосвітніх 

закладах 

Надання грошової допомоги для 

підтримки дітей внутрішньо переміщених 

осіб, які йдуть до першого класу або є 

випускниками загальноосвітніх закладів 

Білоцерківської міської територіальної 

громади. 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради 

 

 

5. Організаційне забезпечення  

 

5.1. Головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на реалізацію 

заходів Програми, є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради.  

5.2. Реалізація заходів Програми здійснюється у порядку, визначеному виконавчим 

комітетом міської ради. 

5.3. Бухгалтерсько-фінансові операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів,  

здійснюються управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради у 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 
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6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

6.1. Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

6.2. За результатами реалізації Програми у разі необхідності управлінням соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради готуються зміни та доповнення до Програми, 

які у встановленому порядку виносяться на розгляд міської ради. 

 

 

Секретар міської ради       В. Кошель 
 


