
 

 Практика організації харчування внутрішньо 

переміщених осіб 

В УЖГОРОДСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

Франчук Іванна Зіновіївна, заступник директора департаменту соціальної 

політики Ужгородської міської ради  

 



Нормативно правові акти місцевого самоврядування: 

Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених 

осіб на 2022 рік: 

Завдання Термін реалізації Програми 

2022 рік 

Обсяг видатків, грн. 

Всього на виконання Програми 15 000 000 

Завдання 1: Закупівля продуктових наборів  200 000 

Завдання 2: Придбання продуктів харчування 500 000 

Завдання 3: Оплата послуг з харчування  12 500 000 

Завдання 4: Придбання засобів гігієни  100 000 

Завдання 5: Закупівля побутових послуг (послуг миття; послуг прання та 

ін.)  

 

1 500 000 

Завдання 6: Компенсація за організацію ритуальних послуг для 

поховання вимушено переміщених осіб 200 000 



Реєстру вимушено переміщених осіб, який 

ведеться департаментом соціальної політики 

з 03.03.2022 р.  

 

Затверджено Порядок організації послуг з 

харчування для вимушено переміщених осіб 

Для належної реалізації завдань 

програми використовуються дані: 



Основні положення порядку організації  

харчування вимушено переміщених осіб 

Послуги з харчування мають право надавати юридичні 

особи, фізичні особи-підприємці (далі – надавачі послуг), 

що уклали договір про надання послуг з харчування (далі 

– договір) з департаментом соціальної політики 

 

Організація послуг з харчування здійснюється за 

талонною системою, талон підлягає обміну на послугу з 

харчування, яку організовує надавач послуг 

  

Відповідальною за видачу талона є уповноважена особа в 

місцях ведення обліку вимушено переміщених осіб. 

 



Категорії осіб, що мають право на 

отримання талонів на харчування  

особи віком до 18 років,  

жінки, 

 особи похилого віку (старші 60 

років), 

 особи з інвалідністю І-ІІ групи 

особи, виключені з військового 

обліку 

 

які перемістилися та/або 

евакуйовані з інших областей, де 

ведуться бойові дії. 



Гранична вартість послуг харчування 

на особу на добу  

З 06.03.2022: 

100, 00 гривень – за повнолітню 

особу; 

80, 00 гривень – за дитину 
 

 

З 10.04.2022 

60, 00 гривень – за повнолітню особу; 

50, 00 гривень – за дитину 

 



порядок діє на строк введення 

воєнного стану, визначеного Указом 

Президента України  

 

 визначені у ньому послуги 

фінансуються за наявності видатків, 

передбачених на цілі у бюджеті 

Ужгородської міської територіальної 

громади. 



Механізм оплати 

 Надавачі послуг на підставі фактично наданих 

послуг з харчування щопонеділка готують акти 

наданих послуг та разом із використаними 

талонами подають їх до департаменту соціальної 

політики Ужгородської міської рад для оплати. 

 

департамент на підставі актів фактично наданих 

послуг та отриманих талонів, забезпечує оплату 

послуг на розрахунковий рахунок надавача послуг. 

  

 

Станом на 01 число місяця, наступного за звітним, 

департамент та надавач послуг складають акти 

звірки розрахунків 

 

 



Фінансове забезпечення 

 Кошторис на харчування: 12 млн.500 тис. грн 

 

 Видатки станом на 16 травня 2022 р.  

 складають: 10 млн. 660 тис. 635,00 грн. 

 

 

ВСЬОГО на програми у сфері соціального 

 захисту в м. Ужгород на рік – 45 млн. грн. 

 



Дякуємо за увагу! 
Дякуємо за увагу! 


