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Про створення міжрегіонального 
гуманітарного координаційного 
штабу
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Враховуючи запроваджений на території України воєнний стан, у зв’язку з 
нападом збройних сил Російської Федерації на територію України, веденням 
Збройними силами України бойових дій по захисту територіальної цілісності 
України, з метою вирішення гуманітарних питань, забезпечення продуктової 
безпеки, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, підтримки бізнесу та 
економіки, надання допомоги містам, які зазнали значних втрат внаслідок 
військової агресії Російської Федерації на територію України, для здійснення 
координації зусиль територіальних громад Вінницької області та інших 
територіальних громад України із вищевказаних питань, керуючись ст.ст. З, 4 
Європейської хартії місцевого самоврядування, ст.17 Конституції України, 
Законом України «Про національний спротив», Законом України «Про правовий 
режим воєнного стану», Указом Президента України «Про введення воєнного 
стану» №64/2022 від 24.02.2022р. затверджений Законом України №2102-ІХ від 
24.02.2022р., ч.4 ст.42, ч.ч.б, 7 ст. 55, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

1. Створити міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб (далі -  
Штаб).

2. Затвердити Положення Штабу додатком до даного розпорядження.
3. Визначити, що організаційна структура Штабу буде затверджена окремим 

розпорядженням.
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Додаток до розпорядження 
«Про створення міжрегіонального 
гуманітарного координаційного 
штабу»

ПОЛОЖЕННЯ
про міжрегіональний гуманітарний 

координаційний гитаб

1. Міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб створено з метою 
вирішення гуманітарних питань, забезпечення продуктової безпеки, 
забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, підтримки бізнесу та 
економіки, надання допомоги містам, які зазнали значних втрат внаслідок 
військової агресії Російської Федерації на територію України, для 
здійснення координації зусиль територіальних громад Вінницької області 
та інших територіальних громад України із вищевказаних питань;

2. Керівництво роботою Штабу здійснюється його начальником;

3. Функції Штабу:

- забезпечення функціонування критичної інфраструктури та логістики;
- забезпечення продовольчої безпеки, економіки та бізнесу;
- врегулювання питань внутрішньо переміщених осіб, охорони здоров’я 

та освіти;
- забезпечення взаємодії між територіальними громадами Вінницької 

області та інших областей.

Вінницький міський голова
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