
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 листопада 2022 року                                                               № 3266-34-VIII 

 

Про затвердження Програми підтримки внутрішньо 

переміщених осіб на 2023-2025 роки  

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до статтей 26, 34 та 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити Програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки 

(далі - Програма) згідно з додатком.  

2. Фінансування реалізації Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету 

в межах призначень, затверджених рішенням Білоцерківської міської ради на відповідний 

бюджетний рік. 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

- рішення Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2018 року №2886-59-VII «Про 

затвердження Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 

2019-2023 роки»; 

- рішення Білоцерківської міської ради від 29 серпня 2019 року №4144-75-VII «Про 

затвердження Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 

2019-2023 роки в новій редакції». 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 17 листопада 2022 року 

№ 3266-34-VIII 

 

 

ПРОГРАМА  

підтримки внутрішньо переміщених  осіб на 2023-2025 роки 

 

1. Загальні положення 

Програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки (далі – 

Програма) розроблена з метою підтримки сімей  внутрішньо переміщених осіб, які покинули 

своє місце проживання через збройну агресію російської федерації проти України і обрали 

місцем проживання Білоцерківську міську територіальну громаду. 

 

2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є надання підтримки і допомоги сім’ям внутрішньо переміщених 

осіб, які переїхали до Білоцерківської міської територіальної громади для 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, через забезпечення надання підтримки та допомоги сім’ям внутрішньо 

переміщених осіб. 

3.2. Видатки на виконання заходів Програми здійснюються за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

3.3. Конкретний обсяг коштів місцевого бюджету визначається Білоцерківською 

міською радою в рішенні про бюджет на відповідний рік. 

3.4. Дія Програми розрахована на 2023-2025 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 

переміщення 

внутрішньо 

переміщених осіб 

Забезпечення надання внутрішньо 

переміщеним особам послуг з 

психологічної реабілітації. 

 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

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-

Забезпечення надання особам з 

інвалідністю з числа внутрішньо 

переміщених осіб реабілітаційних послуг в 

розмірі, що не перевищує розміру 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 



2                                           Продовження додатка 
 

курортного лікування,  

реабілітаційних послуг 

податкової соціальної пільги, визначеної 

на відповідний бюджетний рік. 

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 

кіносеансів в Білоцерківській міській 

територіальній громаді, 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. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб 

Надання грошової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам на проведення 

хірургічних операцій (ендопротезування, 

слухопротезування, неврологічного, 

серцево-судинного напрямку, 

онкологічного напрямку тощо) на 

підставі акту обстеження. 

 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради 

 

5. Організаційне забезпечення  

5.1. Головним розпорядником коштів місцевого 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 Білоцерківської 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. 

 

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 до Програми. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


