
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

31 позачергова сесія 8-го скликання 

  

30 червня 2022 року                     №1723 

 

Про затвердження Програми забезпечення 

перебування внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб у тимчасових 

пунктах проживання та місцях тимчасового 

перебування на території Баранівської 

міської територіальної громади на період 

воєнного стану 

 

 

             Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022р. № 2102-IX 

«Про введення воєнного стану в Україні», розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення Бюджетного кодексу України», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2022р. № 252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.07.2011р. № 753 «Про затвердження 

Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах 

воєнного стану», з урахуванням Наказу Міністерства здоров’я України від 

10.03.2022  № 458 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час 

екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які 

вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою 

агресією російської федерації», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 



 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити С внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у 

тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування 

на території Баранівської міської територіальної громади на період 

воєнного стану. (додається). 

2. Відділу фінансів міської  ради в межах кошторисних призначень 

забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою 

забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях 

тимчасового перебування на території Баранівської міської 

територіальної громади на період воєнного стану. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності та депутатської етики. 

 

 

 

 

Міський голова         Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення  

31 позачергової сесії  

8скликання Баранівської 

міської ради 

від 30.06.2022р.№1723 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 

забезпечення перебування внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб у 

тимчасових пунктах проживання та місцях 

тимчасового перебування на території 
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Баранівська міська рада 

Підстава для 

розроблення 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 

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

правовий режим воєнного стану», указ Президента України від 24.02.2022р. № 

2102-IX «Про  введення воєнного стану в Україні», постанова Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 252  «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану», постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.07.2011р. № 753 «Про затвердження Порядку залучення 

працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану», наказ 

Міністерства здоров’я України від 10.03.2022р. № 458 «Про затвердження 

Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, 

які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою 

агресією російської федерації» 

Розробник 

програми 
Баранівська міська рада 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Гуманітарний відділ Баранівської міської ради 

Учасники 

програми 

Баранівська міська рада, відділ фінансів, ЦНАП, гуманітарний відділ, заклади та 

установи освіти, Управління соціального захисту населення, служба у справах 

дітей, старости 

Термін 

реалізації 

програми 

Період дії воєнного стану 

Перелік 

бюджетів, які 

беруть участь 

у виконанні 

програми 

Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством 

Загальний 

обсяг 

фінансованих 

ресурсів, 

необхідних 

для реалізації 

програми, 

усього: 

У межах бюджетних призначень 

у тому числі:  

коштів 

державного 

бюджету 

У межах бюджетних призначень 

коштів 

місцевого 

бюджету 

У межах бюджетних призначень 

 

 



 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового 

перебування на території Баранівської міської територіальної громади на 

період дії воєнного стану (далі – Програма) прийнята з метою забезпечення 

належних умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування 

на території Баранівської міської територіальної громади на період дії 

воєнного стану з дотриманням прав, свобод та законних інтересів таких осіб. 

Завданням даної програми є: 

- забезпечення надання адміністративних, соціальних та освітніх 

послуг внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам; 

- створення належних умов проживання для внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб; 

- забезпечення надання медичних послуг внутрішньо переміщеним 

та/або евакуйованим особам. 

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку № 1. 

Під час визначення завдань і заходів враховано принципи як 

взаємопов'язаність, повнота охоплення проблеми, логічність викладу, 

відсутність суперечностей і повторів, а також акцентовано на їх 

узгодженості з іншими програмами. 

Завдання і заходи, передбачені Програмою, враховують гендерні 

аспекти, особливо потреби дітей та осіб з інвалідністю й інших 

маломобільних груп населення. 

ПОРЯДОК, СТРОК, ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Порядок реалізації даної Програми передбачає виконання завдань які 

включають ряд заходів. 

 

І. ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ТА/АБО ЕВАКУЙОВАНИМ 

ОСОБАМ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ: 

1. Сприяння реєстрації внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб та подання документів на отримання державних соціальних гарантій 

(наприклад, пенсійного забезпечення, інших видів соціальних виплат). Для 

реєстрації внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам необхідно 

звернутись до виконавчих органів селищної ради/ Центру надання 

адміністративних послуг та подати необхідні документи, а саме: 



 

а) заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (подається 

особисто або через законного представника); 

б) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 

або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або 

свідоцтво про народження дитини; 

в) документ, що посвідчує особу законного представника або документ, 

що підтверджує повноваження особи як законного представника 

недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена (у разі подання 

заяви законним представником);  

г) документи, що підтверджують факт проживання на території 

адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє 

переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє 

переміщення (подається лише у разі, якщо у поданих документах відсутня 

відмітка про реєстрацію проживання на території, з якої здійснюється 

внутрішнє переміщення); 

д) документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і 

заявником (подається родичем при взятті на облік малолітньої дитини); 

е) документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки 

та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або 

закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному 

державному забезпеченні (за необхідності). 

Уповноважена особа територіальної громади /центру надання 

адміністративних послуг приймає рішення та видає довідку внутрішньо 

переміщеній особі і реєструє заяву з формуванням електронної справи з 

використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення 

інформації про внутрішньо переміщену особу до Єдиної інформаційної бази 

даних про внутрішньо переміщених осіб. Довідка видається безкоштовно.  

2. Сприяння отриманню освітніх послуг дітьми дошкільного та 

шкільного віку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у заклади 

освіти громади.  

Зарахування дітей дошкільного віку внутрішньо переміщених осіб 

здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної 

освіти. До заяви про зарахування дитини додаються копія свідоцтва про 

народження дитини та медична довідка, що видана місцевим органом 

охорони здоров’я. 

Діти шкільного віку з родин, які тимчасово проживають на території 

Баранівської міської територіальної громади мають можливість долучитися 

до освітнього процесу в одному із закладів освіти за тимчасовим місцем 

проживання (за згодою батьків). 

Зарахування дітей до 1-го класу здійснюється до Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого 



 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367. 

Відповідно до цього Порядку (п.4, п. 5) зарахування здійснюється 

відповідно до наказу керівника, що видається на підставі заяви про 

зарахування до закладу освіти одного із батьків дитини, до якої додаються 

копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу 

здобувача, та оригінал або копія медичної довідки за формою первинної 

облікової документації № 086-1/о.  

У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком 

зарахування, відрахування та переведення учнів державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти під час 

прийому документів на зарахування до 1 класу необхідно враховувати, що 

діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в 

Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового 

захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох 

документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ вище вказаного 

Порядку, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених 

документів. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для 

сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний 

невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання 

дитини чи місцезнаходженням закладу освіти. Якщо документи на 

зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними 

особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх 

реєстрації і не відмовляє у прийомі документів. 

3. сприяння (за потреби) отриманню психологічної підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам.  

ІІ. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ТА/АБО ЕВАКУЙОВАНИХ ОСІБ У 

ТИМЧАСОВИХ ПУНКТАХ ПРОЖИВАННЯ ТА МІСЦЯХ 

ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ 

1. Забезпечення засобами гігієни, миючими та дезінфікуючими 

засобами. Засоби гігієни, миючі та дезінфікуючі засоби, які зазначені у 

додатку № 2 до Програми розраховуються на кожну внутрішньо переміщену 

та/або евакуйовану особу за потреби та надаються 1 раз на місяць. 

2. Забезпечення постільними речами (матрацами, подушками, 

ковдрами, простирадлами, підодіяльниками, наволочками, спальними 

мішками, тощо) та побутовою технікою, іншим господарським приладдям 

здійснюється за потреби; 

3. Забезпечення продуктами харчування та питною водою. Оплата 

продуктів харчування та питної води, необхідних для забезпечення 

належних умов внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які 

тимчасово розміщені у закладах освіти здійснюється за рахунок місцевого 

бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством, шляхом 

виділення необхідних коштів гуманітарному відділу, як головному 

розпоряднику коштів, та перерахування від останнього – закладам освіти, в 



 

яких розміщені переміщені та/або евакуйовані особи, як розпорядників 

коштів нижчого рівня (додаток № 3). 

Метою впровадження організації харчування внутрішньо переміщених 

та /або евакуйованих осіб, розміщених у закладах освіти є комплексна 

організація та здійснення фінансування харчування вказаної категорії осіб, 

а також створення умов для організації інших потреб таких осіб.  

Перелік закладів для тимчасового розміщення внутрішньо-

переміщених осіб та/або евакуйованих осіб, затверджується 

розпорядженням міського голови. 

Для організації утримання та харчування вказаних осіб 

використовуються продукти харчування, наявні в закладах освіти 

станом з дати початку дії воєнного стану. 

Із закладів освіти, що фінансуються з міського бюджету, не 

внесених до Переліку закладів освіти для тимчасового розміщення 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які прибули з 

інших областей, де ведуться інші бойові дії, за необхідністю 

здійснюється передача відповідно до актів прийому-передачі 

продуктів харчування до найближчих закладів освіти, визначених 

вказаним Переліком. До складу таких комісій обов’язково 

включаються керівники закладів освіти, заступники директорів з 

господарської роботи та працівники кухні, а також інші працівники 

закладу освіти, визначені наказом керівника. 

Акти прийому-передачі складаються комісіями з прийому-передачі, 

утвореними у закладах освіти згідно з наказами їх керівників. Акти 

складаються в двох примірниках: по одному примірнику для кожної із 

сторін. 

Даною Програмою встановлено трьохразовий режим харчування 

внутрішньо переміщених та /або евакуйованих осіб, розміщених у 

закладах освіти, що фінансуються з міського бюджету. 

Відповідальним особам (комісіям) за облік та списання продуктів 

харчування закладів освіти необхідно щоденно складати акти 

списання використаних продуктів харчування у відповідності до форм 

меню-вимоги та накопичувальної відомості витрачання продуктів 

харчування.  

4. Приготування їжі у закладах освіти працівниками закладів. Оплата 

праці працівників закладу розраховується з розрахунку їх середньої 

заробітної плати. 

5. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих в 

тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, спожитих у закладах освіти, здійснюється за рахунок місцевого 

бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством, залежно від показників 

лічильників. 



 

Місця тимчасового перебування повинні бути обладнані відповідно до 

Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового 

перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку 

з військовою агресією російської федерації, затверджених наказом Міністерства 

здоров’я України від 10.03.2022р. № 458. 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ТА/АБО 

ЕВАКУЙОВАНИМ ОСОБАМ: 
1. Сприяння здійсненню первинного медичного огляду внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам; 

Строк даної Програми – на період дії воєнного стану. Дія поширюється на 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які проживають на території 

Баранівської міської громади після 24 лютого 2022 року. 

Джерела фінансування Програми – Державний бюджет, місцевий бюджет та 

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням даної Програми покладається на виконавчий 

комітет Баранівської міської ради. 

Обсяг річного фінансування може переглядатися у визначеному 

законодавством порядку. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Виконання Програми дасть змогу створити безпечні умови життя і 

здоров’я внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, належні умови 

для їх проживання в тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового 

перебування. 

 

 Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 

  



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

для обґрунтування прийняття Програми забезпечення перебування 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах 

проживання та місцях тимчасового перебування на території Баранівської 

міської територіальної громади на період дії воєнного стану 

 

ПОТРЕБА ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ 

 

Через напад російської федерації на Україну та активні бойові дії на 

території нашої країни з’являється все більше внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб, які змушені залишати своє місце проживання в 

результаті/або з метою уникнення негативних наслідків військових дій, 

тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини 

та надзвичайних  ситуацій й шукати прихистку в безпечних регіонах країни.  

Так, виникла нагальна необхідність у формуванні чітких напрямів 

створення умов проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб на безпечних територіях країни з використанням соціально-

економічних можливостей держави та органів місцевого самоврядування з 

дотриманням їх прав, свобод та законних інтересів за новим місцем 

проживання чи тимчасового перебування. 

Метою забезпечення належних умов перебування внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання 

та місцях тимчасового перебування на території Баранівської міської 

територіальної громади на період дії воєнного стану з дотриманням прав, 

свобод та законних інтересів таких осіб. 

Правове обґрунтування Закон України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб», Закон України «Про правовий 

режим воєнного стану», Указ Президента України від 24.02.2022р. № 2102-

IX «Про  введення воєнного стану в Україні», постанова Кабінету Міністрів 

України від 13.07.2011р. № 753 «Про затвердження Порядку залучення 

працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», Наказ Міністерства здоров’я України від 10.03.2022р. № 458 «Про 

затвердження Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування 

місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця 

постійного проживання у зв'язку з військовою агресією російської 

федерації», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

 

 



 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

 

Реалізація положень Програми надання потребує фінансових витрат 

із місцевого бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством. 

 

 

ПРОГНОЗОВАНІ СУСПІЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ 

НАСЛІДКИ 

 

Досягнення мети Програми може бути забезпечено двома шляхами: 

 перший варіант реалізації передбачає фінансування видатків 

лише за рахунок коштів державного бюджету. Проте коштів лише 

державного бюджету в умовах ведення війни вистачить тільки на часткове 

забезпечення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб. 

Таким чином, існує ймовірність, що цей варіант реалізації не в повній мірі 

забезпечить реалізацію прав внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб, гарантованих законодавством; 

 другий, оптимальний варіант реалізації Програми, передбачає 

фінансування чітко визначених завдань і заходів щодо перебування 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб за кошти не лише 

державного бюджету, а й за рахунок коштів місцевого бюджету.  

Оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу створити 

належні умови перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування. 

Перевагою оптимального варіанта реалізації Програми є забезпечення 

належних умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування 

з дотриманням прав, свобод та законних інтересів таких осіб. 

 

 

ЙМОВІРНІСТЬ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ 

 

У Програмі відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. 
 

 

 

 

  

 Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 



 

Додаток 1 до Програми 

 ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ  

програми «Про забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях 

тимчасового перебування на території Баранівської міської територіальної громади на період дії воєнного стану» 

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

завдання 
 

Найменування заходу 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальний виконавець 

 

Джерела 

фінансування 

 

Очікувані результати 

1.  Забезпечити надання   

адміністративних, 

соціальних та освітніх 

послуг внутрішньо 

переміщеним та/або 

евакуйованим особам  

Сприяти реєстрації внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих 

осіб  та подання документів на 

отримання державних соціальних 

гарантій (наприклад, пенсійного 

забезпечення, інших видів 

соціальних виплат) 

Період дії 

воєнного стану 

Центр надання 

адміністративних послуг, 

управління соціального 

захисту населення,відділ 

благоустрою та ЖКГ 

міської ради, 

старости 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Відсоток зареєстрованих внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих 

осіб та подання документів на 

отримання державних соціальних 

гарантій: 100% 

Сприяти отриманню освітніх 

послуг дітьми дошкільного та 

шкільного віку внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих 

осіб у закладах освіти громади  

Період дії 

воєнного стану 

Гуманітарний відділ,  

Заклади освіти 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Відсоток дітей дошкільного віку 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб, які отримують 

освітні послуги в дошкільних 

закладах: 100%; 

Відсоток дітей шкільного віку 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб, які отримують 

освітні послуги в закладах загальної 

середньої освіти: 100% 

Сприяти (за потреби) отриманню 

психологічної підтримки 

внутрішньо переміщеними та/або 

евакуйованими особами  

Період дії 

воєнного стану 

Управління соціального 

захисту населення 

Місцевий бюджет, 

інші джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

Надання психологічної підтримки 

всім особам, які звернулись для її 

отримання 



 

2. Створити належні 

умови проживання 

внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб у 

тимчасових пунктах 

проживання та місцях 

тимчасового 

перебування  

Забезпечити засобами гігієни, 

миючими та дезінфікуючими 

засобами  

(рідке мило, антисептики, 

паперові рушники або туалетний 

папір, зубні щітки, зубна паста, 

шампунь, гігієнічні прокладки) 

Період дії 

воєнного стану 

Баранівська міська рада 

Гуманітарний відділ 

Старости 

Місцевий бюджет, 

інші джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

Забезпечення санітарного та 

гігієнічного благополуччя 

внутрішньо переміщених осіб  

Забезпечити постільними речами 

(матрацами, подушками, 

ковдрами, простирадлами, 

підодіяльниками, наволочками, 

мішками спальними) та 

побутовою технікою (зокрема 

електрочайником, праскою, 

кухонним приладдям), іншим 

господарським приладдям 

Період дії 

воєнного стану 

Баранівська міська рада 

Гуманітарний відділ 

Старости 

Місцевий бюджет, 

інші джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

Забезпечити продуктами 

харчування та питною водою 

Період дії 

воєнного стану 

Баранівська міська рада 

Гуманітарний відділ 

Старости 

 

Місцевий бюджет, 

інші джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

Забезпечення харчових потреб 

внутрішньо переміщених осіб 

Приготування їжі у закладах 

освіти працівниками закладів 

Період дії 

воєнного стану 

Баранівська міська рада 

Заклади освіти 

Місцевий бюджет  

Забезпечити оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв, спожитих в 

тимчасових пунктах проживання та 

Період дії 

воєнного стану 

Баранівська міська рада 

Гуманітарний відділ  

Місцевий бюджет 

інші джерела 

фінансування, не 

Частка витрат на комунальні 

послуги та енергоносії в 

загальному обсязі видатків на 



 

місцях тимчасового перебування  

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  

заборонені 

законодавством 

забезпечення належних умов 

проживання внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб: 100%  

3. Забезпечити надання 

медичних послуг 

внутрішньо переміщеним 

та/або евакуйованим 

особам  

Сприяти здійсненню первинного 

медичного огляду внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих 

осіб 

Період дії 

воєнного стану 

КНП «Баранівська  

центральна районна 

лікарня» 

КНП «Баранівський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Відсоток внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб, які 

пройшли первинний медичний 

огляд: 100% 

 

 

     Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 
 

 



 

Додаток 2 до Програми 

 

 

 НОРМИ  

витрат засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів необхідних для реалізації Програми забезпечення 

перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та 

місцях тимчасового перебування на території Баранівської міської територіальної громади на період дії 

воєнного стану 

 

 

№ 

з/п 

Перелік осіб, які 

забезпечуються 

засобами гігієни, 

миючими та 

дезінфікуючими 

засобами 

Засоби гігієни, миючі та дезінфікуючі засоби з розрахунку на 1 особу  

Орієнтовна вартість, 

грн 

Рідке мило 

(на 1 місяць/ 

300 г) 

Шампунь 

(на 1 

місяць/300 г) 

Антисептик 

(на 1 

місяць/100 

г) 

Паперові рушники 

або туалетний папір 

(на 1 місяць) 

Зубна щітка 

(на 3 місяці) 

Зубна паста 

(на 1 місяць) 

Гігієнічні 

прокладки 

(на 1 місяць) 

Миючі та господарські 

товари (для кухні)* 

 

1. Внутрішньо 

переміщені та/або 

евакуйовані особи 

жіночої статі 

(дорослі) 

 

1 шт. 

 (50 грн \ 

шт.) 

 

1 шт. 

(100 

грн\шт) 

 

1 шт. 

(50 грн\шт) 

 

3 шт (30 грн - 10 

грн\шт) 

 

1 шт. 

(10 

грн\шт) 

 

1 упак 

(50 

грн\шт) 

 

1 упак.  

(60 грн\уп) 

-  

2 Внутрішньо 

переміщені та/або 

евакуйовані особи 

чоловічої статі 

(дорослі) 

 

1 шт.  

(50 грн \ 

шт.) 

 

1 шт. 

(100 

грн\шт) 

 

1 шт.  

(50 грн\шт) 

 

3 шт (30 грн - 10 

грн\шт) 

 

1 шт 

(10 

грн\шт)

.  

 

1 упак 

(50 

грн\шт) 

 

- 

-  

3 Внутрішньо 

переміщені та/або 

евакуйовані особи 

(діти) 

 

1 шт.  

(50 грн \ 

шт.) 

 

1 шт. 

(100 

грн\шт) 

 

1 шт.  

(50 грн\шт) 

 

3 шт (30 грн - 10 

грн\шт) 

 

1 шт 

(10 

грн\шт)

 

1 упак. 

(50 

грн\шт) 

 

1 упак. *(за 

необхідност

і) (60 

-  



 

.  грн\уп) 

 Всього 1400 шт. 1400 

шт. 

1400 шт. 4200 шт. 1400 

шт. 

1400 

шт. 

900 упак. -  

 Всього вартість 70 000 140 000 70 000 42 000 14 000 70 000 54 000  460 000 

 

**На вимогу п. 18 Наказу Міністерства здоров’я України від 10.03.2022  № 458 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені 

покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою агресією російської федерації».  

 

 

 

 

     Секретар ради      Володимир ЗАРЕМБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 до Програми 

 Перелік продуктів харчування та питної води  

необхідних для реалізації Програми забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових 

пунктах проживання та місцях тимчасового перебування на території Баранівської міської територіальної громади на період дії 

воєнного стану  

 

№ 

з/п 

 

Перелік продуктів харчування/питна вода 
 

Кількість на одну дорослу 

особу на добу 

 

Потреба продуктів на 

місяць на одну людину 

 

Орієнтовна вартість на добу, 

грн.. 

 

Орієнтована вартість за місяць, грн.. 

 

1. Питна вода 20 л  600 л   

2. Крупи: вівсянка, рис, ячмінна крупа, 

гречка 

150 г (кожного виду 

круп)  

4,5 кг 7,50 225 

3 Макаронні вироби 80 г  2,4 кг 3,6 108 

4 Овочі:  

картопля 

морква 

 цибуля 

буряк 

капуста 

Всього 900 г 

600 г 

27 кг 

18 кг 

3,60 108 

50 г 1,5 1,50 45 

50 г 1,5 1,50 45 

30 г 9 кг 9 270 

130 г 3,9 кг 3,90 117 

5 М’ясо 250 г 7,5 кг 32,50 975 

6 Олія 50 г 1,5 л 3 90 

7 Цукор 70 г 2,10 кг 1,82 54,60 

8 Сіль 25 г 750 кг 0,43 12,75 

9 Чай 1,2 г 36 г 1,33 40 

10 Борошно 15 г 450г 0,30 9 

11 Яйця 1 шт  30 шт 2,60 78 

12 Томатна паста 10 г 300 г 1,50 45 

14 Хлібобулочні вироби 120 г 2,4 1,76 52,80 

- - - - - 2 275,15 

                  Секретар ради    Володимир ЗАРЕМБА



 

 


