
ПРОЕКТ 
 

 

ЗВІТ 

про виконання у 2018 році Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 

бійців-добровольців у Чернігівській області на 2017-2018 роки 
 

№ 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності та 

заходів Програми 

(пріоритетні 

завдання) 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн., 

у тому числі: 

Виконання, 

досягнуті показники 

1. Забезпечення 

проведення 

медичного огляду 

військовослужбовці

в, звільнених у 

запас 

(демобілізованих), 

які були призвані на 

військову службу 

під час мобілізації, 

на особливий 

період. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

— — Управлінням охорони здоров'я забезпечено контроль за 

проведенням комплексних медичних оглядів учасників 

антитерористичної операції. 

Відповідно до розпорядження Управляння охорони здоров'я від 

16.04.2015 №142 «Про надання медичної допомоги особам, які 

брали участь в антитерористичній операції», лікувально-

профілактичні заклади області проводять медичне обстеження 

стану здоров'я демобілізованих учасників антитерористичної 

операції. У 2018 році проведено 765 медичних оглядів 

демобілізованих учасників антитерористичної операції. 

2. Направлення 

демобілізованих 

учасників АТО, у 

яких виявлені 

порушення стану 

здоров'я, на 

стаціонарне 

обстеження та 

лікування у медичні 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

Районні 

державні 

адміністрації

Районні, 

міст 

обласного 

значення 

Обсяг 

видатків 

визначається 

при 

затвердженні 

відповідного 

бюджету 

На стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади 

області у 2018 році направлено 920 осіб з числа демобілізованих 

учасників АТО, з них в обласних медичних закладах стаціонарно 

проліковано 779 осіб за рахунок коштів обласного бюджету на 

суму 965,9 тис. гривень. 

Обласний 

бюджет 

2017 - 250,0 
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заклади області. , 

міськвиконк

оми 

2018 - 250,0 

3. Організація 

медичного 

супроводження 

демобілізо-ваних 

військовослужбовців 

у проходженні 

медико-соціальних 

експертних комісій.  

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

—   — У 2018 році медико-соціальну експертну комісію пройшло 167 

демобілізованих учасників антитерористичної операції, 

встановлено групу інвалідності 110 військовослужбовцям 

4. Забезпечення 

оздоровлення дітей 

з сімей учасників 

АТО у дитячих 

санаторіях, 

підпорядкованих 

Управлінню 

охорони здоров'я 

обласної державної 

адміністрації. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Обласний 

бюджет 

2017 - 350,0 

 

2018 - 450,0 

За 2018 рік у відомчих санаторіях, підпорядкованих Управлінню 

охорони здоров’я облдержадміністрації, безкоштовно оздоровлено 

33 дитини з сімей учасників АТО на суму 273,18 тис. гривень. 

5. Організація надання 

психологічної 

реабілітаційної 

допомоги 

демобілізованим 

учасникам АТО у 

Центрі психологічної 

реабілітації на базі 

комунального 

лікувально-

профілактичного 

закладу 

«Чернігівська 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

— — У Центрі психологічної реабілітації на базі комунального 

лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня» пройшли реабілітацію 224 особи з 

числа демобілізованих учасників АТО. 
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обласна 

психоневрологічна 

лікарня».  

6. Вжиття заходів щодо 

залучення фахівців з 

фізичної реабілітації 

до реабіліта-ційного 

процесу демобілізо-

ваних 

військовослужбовців

, які проходять 

медичну 

реабілітацію в 

Центрі реабілітації 

для учасників АТО 

на базі обласного 

госпіталю для 

ветеранів війни.  

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

— — У Центрі реабілітації для учасників АТО на базі комунального 

лікувально-профілактичного закладу «Обласний госпіталь для 

ветеранів війни» пройшла реабілітацію 401 особа з числа 

демобілізованих учасників АТО. Для проведення фізичної 

реабілітації зазначеній категорії осіб залучаються фахівці обласної 

лікарні. У госпіталі функціонують фізіотерапевтичний кабінет та 

кабінет лікувальної фізкультури. 

7. Забезпечення роботи 

«Єдиного вікна» на 

базі комунального 

лікувально-

профілактичного 

закладу «Чернігівська 

обласна 

психоневрологічна 

лікарня» з метою 

надання учасникам 

АТО консультацій 

щодо проходження 

відновного лікування 

та медико-

психологічної 

реабілітації.  

Постійно 

2017-2018 

роки 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

— — При приймальному відділенні обласної психоневрологічної  

лікарні та в реєстратурі обласного психоневрологічного диспансеру 

створено «Єдине вікно» для звернення учасників АТО. Дана 

категорія осіб обслуговується позачергово. 

Працює телефон довіри (з 08:00 до 16:00 тел. 676-542 при 

обласному психоневрологічному диспансері, з 16:00 до 08:00 тел. 

697-023 приймального відділення), де цілодобово можна отримати 

консультацію фахівців лікарні щодо надання медичної допомоги та 

реабілітації учасників АТО, членів їх сімей, та переселенців. 
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8. У разі необхідності 

здійснення передачі 

компонентів і 

препаратів 

донорської крові 

закладам охорони 

здоров'я інших 

регіонів, 

Міністерства 

оборони України та 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України для надання 

допомоги пораненим 

у ході АТО.  

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Обласний 

бюджет 

2017 - 15,0 

 

2018 - 15,0 

За період дії Програми заявок на компоненти і препарати 

донорської крові для надання допомоги пораненим у ході АТО від 

закладів охорони здоров’я інших регіонів України, Міністерства 

оборони України та Міністерства внутрішніх справ України до 

Управління охорони здоров’я та обласної станції переливання крові 

не надходило. 

9. Забезпечення 

учасників АТО 

санаторно-

курортним 

лікуванням, 

першочергове 

забезпечення 

технічними та 

іншими засобами 

реабілітації. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

— — На обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою в 

органах соціального захисту населення перебувло 528 осіб з числа 

постраждалих учасників АТО. 

У 2018 забезпечено санаторно курортним лікуванням 208 

учасників АТО, з них 22 – оздоровлені за рахунок коштів місцевого 

бюджету м. Прилуки. 

Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації в 

місцевих органах соціального захисту населення перебуває на 

обліку 26 осіб із числа учасників АТО, з яких 14 – повністю 

забезпечені необхідними засобами реабілітації, по інших ведеться 

робота.  

10 Видача направлень 

для здійснення 

заходів щодо 

психологічної 

реабілітації учасників 

АТО у 

реабілітаційних 

установах та виплата 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

— — 

У 2018 році направлено 101 особу з числа учасників АТО для 

отримання послуг з психологічної реабілітації, 19 осіб отримали 

компенсацію за проїзд до реабілітаційних закладів. 
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грошової 

компенсації вартості 

проїзду до них. 

11

. 

Посилення роботи 

щодо вирішення 

соціально-

побутових проблем 

родин 

мобілізованих 

громадян області. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Районні 

державні 

адміністрації

, виконавчі 

комітети 

міських рад; 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації  

— — За даними районних державних адміністрацій, міських рад у 

підсумку усіх хвиль мобілізації 2014 - 2015 років до лав ЗСУ в 

області мобілізовано 9456 осіб. 

За даними районних державних адміністрацій, міських рад  

4613 родинам мобілізованих надано матеріальну допомогу на суму  

7989,9 тис. гривень. 

Допомогу по господарству (ремонт приміщень, випас худоби) 

надано 759 родинам, допомогу із завезенням дров, твердого палива 

та скрапленого газу отримали – 1285. 

12

. 

Організація роботи 

щодо встановлення 

статусу «Інвалід 

війни», «Учасник 

війни», «Член сім’ї 

загиблого» та видачі 

посвідчень членам 

родин загиблих 

учасників АТО. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

Районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

міських рад, 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

— — Статус «особа з інвалідністю внаслідок війни» встановлено 311 

особам з числа учасників АТО, «учасник війни» – 17 особам, «член 

сім’ї загиблого» – 354особам. 

13

. 

Надання 

матеріальної 

допомоги членам 

сімей загиблих 

учасників АТО. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

Обласний 

бюджет 

2017 – 310,0 

 

2018 – 1200,0 

У 2018 році матеріальну допомогу отримали 193 родин на 

загальну суму 1043,75 тис. гривень. 
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державної 

адміністрації 

14

. 

Забезпечення 

соціальної 

підтримки та 

надання соціальних 

послуг учасникам 

АТО та членам їх 

сімей. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Чернігівськи

й обласний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей 

та молоді; 

районні 

державні 

адміністрації

, виконавчі 

комітети 

міських рад 

— — Протягом 2018 року центри надавали послуги 2733 сім’ям, 

члени яких брали участь у проведенні антитерористичної операції, 

в тому числі 2539 родинам демобілізованих, 95 сім’ям загиблих та 

13 родинам, у яких проживають інваліди з числа учасників АТО. 

Послугу соціального супроводу отримували 86 сімей, членам 928 

сімей  надана послуга соціальної профілактики, 1079 – соціальної 

адаптації, 473 – посередництва, 519 – представництва інтересів,  

166 – соціальної інтеграції та реінтеграції, 132 – соціально-

психологічної реабілітації. За сприяння центрів  253 особи  

пройшли лікування та оздоровлення, 234 – оформили/відновили 

документи, 199 – вирішили житлово-побутові проблеми, 41 –  

працевлаштувались, 688 осіб перенаправлено до закладів 

соціального обслуговування, соціального захисту та мережі 

недержавного сектору. 

15

. 

Надання послуги 

соціального 

супроводу родинам 

учасників АТО, які 

опинились у 

складних життєвих 

обставинах та 

потребують 

допомоги для їх 

подолання. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Чернігівськи

й обласний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей 

та молоді; 

районні 

державні 

адміністрації

, виконавчі 

комітети 

міських рад 

— — З метою визначення проблем, які існують у родинах учасників 

антитерористичної операції та пошуку шляхів їх вирішення, 

центрами СССДМ області постійно здійснюються оцінки потреб 

нововиявлених сімей. За результатами оцінок потреб 268 родин 

поставлено на облік як такі, що опинились у складних життєвих 

обставинах та не могли їх самостійно подолати, 86 сімей отримали 

послугу соціального супроводу. Після проведеної роботи  43 сім’ї 

подолали складні життєві обставини, 62 – мінімізували.  

Про проблеми учасників АТО, які виявлені під час роботи з 

відповідною категорією сімей, спеціалісти центрів інформують 

районні державні адміністрації та міські ради з метою 

скоординованого залучення всіх суб’єктів соціальної роботи для 

надання необхідної допомоги родинам учасників АТО. 

16

. 

Посилення 

інформаційно-

роз’яснювальної 

роботи з питань 

законодавства про 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

— — З метою надання допомоги фахівцям підприємств, організацій та 

установ області щодо правильності застосування законодавчих і 

нормативних актів з питань додержання законодавства про працю 

щодо мобілізованих, державними інспекторами Держпраці у 2018 

році проведено 1498 семінарів, нарад, круглих столів, лекцій, 
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працю, захисту 

трудових прав 

учасників АТО, 

проведення нарад та 

семінарів для 

роботодавців, 

розміщення 

публікацій та 

виступів через 

засоби масової 

інформації, 

забезпечення 

роботи «гарячих» 

телефонних ліній. 

державної 

адміністрації

, Управління 

Держпраці в 

Чернігівські

й області 

прийнято участь у комісіях з питань погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат. На особистому прийомі до 

Управління Держпраці у Чернігівській області звернулося 2476 

осіб, яким надано консультації та роз’яснення з питань додержання 

вимог трудового законодавства та інших нормативно-правових 

актів.  

З метою недопущення порушень трудового законодавства, у 

тому числі гарантій учасників антитерористичної операції, в 

області значна роль відведена інформаційно-роз’яснювальній 

роботі серед різних категорій працюючих: керівників, спеціалістів, 

а також громадських лідерів. Так, у 2018 році Департаментом 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації 

спільно з соціальними партнерами проведено 12 заходів даного 

напрямку, з них – 6 семінарів-навчань в районах та містах області. 

Надання інформації та роз’яснень з питань трудового 

законодавства відбувається і в телефонному режимі. У 

Департаменті соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації забезпечується робота «гарячої» телефонної лінії, де 

упродовж робочого дня спеціалістам підприємств, установ, 

організацій та найманим працівникам надаються роз’яснення щодо 

застосування трудового законодавства, зокрема, гарантій 

працівникам – учасникам АТО.  

Крім того, матеріали та новації зазначеної тематики 

розміщуються на офіційному web-сайті Департаменту 

Значна увага приділяється інформаційно-роз’яснювальній 

роботі за допомогою засобів соціальної реклами. Зокрема, 

розроблено і розміщено на носіях зовнішньої реклами – лайт-

боксах міста Чернігова – інформаційні матеріали відповідної 

тематики. У засобах масової інформації і на офіційному веб-сайті 

Управління Держпраці у Чернігівській області систематично 

публікуються матеріали щодо висвітлення роботи контролюючого 

органу з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати, дотримання законодавства по сприянню легалізації 
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заробітної плати та трудових відносин на суб’єктах 

господарювання області, притягнення роботодавців до фінансової 

відповідальності за порушення законодавства про працю та 

зайнятість населення. Також проведено інформаційні кампанії 

серед суб’єктів господарювання області, зустрічі у всіх торгово-

розважальних центрах області,  взято участь у бізнес-фестивалі 

«Разом до успіху», де кожен зацікавлений отримував від 

Управління інформаційні матеріали різної тематики, у т.ч. – «Щодо 

правових наслідків нелегальної праці», а також проведено 3 флеш-

моби на вулицях та у приміщенні торгово-розважального центру 

«Hollywood» м. Чернігова під гаслом «Легальна праця – запорука 

соціальних гарантій кожного громадянина України!». 

17

. 

Здійснення 

контролюючої та 

наглядової діяльності 

за дотриманням 

роботодавцями 

області соціальних 

гарантій 

військовослужбовців, 

які були призвані на 

військову службу під 

час мобілізації, на 

особливий період, та 

демобілізованих 

учасників АТО 

шляхом проведення 

перевірок за 

зверненнями 

громадян, планових 

та позапланових 

контролюючих 

заходів. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації

, Управління 

Держпраці в 

Чернігівські

й області 

— — З питання дотримання соціальних гарантій 

військовослужбовцям у 2018 році до Управління Держпраці у 

Чернігівській області надійшло 8 звернень громадян.  

За викладеною у зверненнях інформацією, проведено 6 

контрольних заходів, у ході яких встановлено, що трьома 

роботодавцями допущено порушення норм ст. 119 КЗпП України 

та вимог Порядку обчислення середньої заробітної плати, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

08.02.1995 № 100.  

За результатами контрольних заходів роботодавцям видано 

приписи, на виконання вимог яких мобілізованих працівників 

поновлено на роботі, з одночасним увільненням їх від виконання 

обов’язків, на час проходження військової служби, та проведено 

нарахування й виплату середньомісячного заробітку. 

18 Надання повного Постійно Чернігівськи — — Службою зайнятості ведеться активна робота щодо надання 
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. комплексу адресних 

соціальних послуг 

учасникам бойових 

дій, які брали участь 

в АТО. Сприяння їх 

першочерговому 

працевлаштуванню, в 

т.ч. шляхом виплати 

одноразової 

допомоги по 

безробіттю для 

організації 

підприємницької 

діяльності та 

компенсації 

роботодавцям витрат 

у розмірі єдиного 

внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування за 

створення нових 

робочих місць. 

2017-2018 

роки 

 

й обласний 

центр 

зайнятості 

соціальних послуг демобілізованим військовослужбовцям, які 

повернулися із зони АТО та не мають роботи: за 2018 рік взято на 

облік 372 безробітних зазначеної категорії, усього перебувало на 

обліку 580 таких безробітних.  

За рік 137осіб отримали роботу (14 - отримали допомогу по 

безробіттю одноразово і започаткували власну справу, 24 особи 

були прийняті на військову службу за контрактом), 11 – скеровано 

на професійне навчання, 34 – залучено до тимчасової зайнятості;  

усі отримували комплекс соціальних послуг та належну відповідно 

до чинного законодавства допомогу по безробіттю. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в центрах зайнятості 

перебувають 185 безробітних учасників АТО, усі демобілізовані 

військові отримують належний комплекс соціальних послуг, 163 з 

них - відповідне матеріальне забезпечення. 

19

. 

Забезпечення 

організації та 

проведення для 

учасників АТО 

семінарів та 

тренінгів, що 

мотивують до 

активного пошуку 

роботи та вибору 

цивільної професії. В 

подальшому 

Постійно 

2017-2018 

роки 

 

Чернігівськи

й обласний 

центр 

зайнятості 

— — Впродовж  2018 року  585 учасникам АТО, в т.ч. 565  

безробітним, надано 2,9 тис. різноманітних профорієнтаційних 

послуг, зокрема 270 особам надані індивідуальні профконсультації, 

в т.ч. 54 особи пройшли  профдіагностичне тестування, ще 15 осіб 

пройшли профвідбір. 

З метою активізації власних зусиль та підвищення мотивації до 

працевлаштування, опанування навичками складання резюме та 

проходження співбесіди з роботодавцями 394 безробітні учасники 

АТО взяли участь в тематичних семінарах з техніки пошуку 

роботи, 108 осіб цієї категорії залучені до семінарів з питань 

професійного навчання та здобуття актуальних на ринку праці 
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сприяння 

професійній 

підготовці, 

перепідготовці та 

підвищенню 

кваліфікації з 

урахуванням потреб 

ринку праці та 

замовлень 

роботодавців. 

професій.  

В рамках проекту «Україна – Норвегія» в Чернігівському 

міському центрі зайнятості для 13 військовослужбовців та членів їх 

сімей проведений семінар з питань проходження професійної 

перепідготовки на курсах підвищення кваліфікації на базі 

Чернігівського національного  технологічного університету.  

В семінарах з питань організації підприємницької діяльності та 

самозайнятості взяли участь 70 демобілізованих учасників АТО. 

В базових центрах зайнятості та філіях області проведено 80 

інформаційних семінарів для демобілізованих 

військовослужбовців, участь в яких взяли участь 419 безробітних, в 

тому числі 131 особа – з числа учасників антитерористичної 

операції. З них: 35 семінарів проведено за участю представників 

військкоматів, або безпосередньо у  військкоматах області, у 8 

заходах взяли участь працівники бюро з надання безоплатної 

правової допомоги, 7 семінарів – з представниками органів 

соціального захисту населення, 4 зустрічі – з представниками 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, один захід 

проведений за участю управління Держгеокадастру.  

З метою надання психологічної підтримки учасникам АТО в 

Чернігівському міському центрі зайнятості фахівцем Психологічної 

кризової служби проведено 10 тренінгів, участь в яких взяли 47 

осіб цієї категорії. 

Між базовими центрами зайнятості та військкоматами 

Чернігівської області налагоджено тісну співпрацю щодо 

спрямування демобілізованих учасників АТО, які не мають роботи, 

до центрів зайнятості з метою сприяння їх працевлаштуванню. У 

військкоматах оформлені інформаційні куточки/стенди  для 

демобілізованих військовослужбовців та учасників АТО, в яких 

розміщені інформаційні матеріали про послуги служби зайнятості, 

пам’ятки, «дорожні карти», листівки, телефони гарячих ліній, 

контактні дані центрів зайнятості, інших установ та організацій, які 

опікуються питаннями надання соціальної підтримки учасникам 

АТО. 
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Також у військових комісаріатах за ініціативи служби зайнятості 

проводиться анкетування демобілізованих військовослужбовців та 

учасників АТО з метою подальшої координації дій щодо сприяння 

їх соціальній адаптації та професійній реабілітації. У 2018 році в 

опитуванні взяв участь 271 демобілізований учасник АТО, зокрема, 

146 осіб (53,9 %) мають потребу в послугах з пошуку роботи та 

працевлаштування, 33 особи (12,2 %) не виключають можливості 

відкриття власної справи, 27 осіб (10,0 %) зацікавились 

професійним навчанням за направленням служби зайнятості, 23 

особи (8,5 %) мають потребу в юридичних консультаціях, 24 особи 

(8,9 %) потребують сприяння у виборі професії тощо. 

Чимало демобілізованих учасників АТО виявляють бажання 

продовжити службу в Збройних Силах України за контрактом. 

Центрами зайнятості області укладені та діють угоди про 

співпрацю з військовими комісаріатами області з питань орієнтації 

безробітних осіб, які відповідають вимогам до кандидатів, на 

проходження військової служби за контрактом. З цією метою 

22.02.2017 року було підписано Угоду про співробітництво між 

Чернігівським обласним центром зайнятості та Окремим 

регіональним центом комплектування Державної прикордонної 

служби України. В рамках цієї співпраці центрами зайнятості 

області за активної участі представників військкоматів та 

працівників райдержадміністрацій, відповідальних за оборонну та 

мобілізаційну роботу, проведено 394 заходи з орієнтації за 

військову службу за контрактом, в яких взяли участь 3,2 тис. 

безробітних осіб, в т.ч. 244 демобілізовані учасники АТО. Крім 

того, 429 осіб, з яких 101 учасник АТО, отримали  інформацію 

щодо військової служби за контрактом під час індивідуальних 

консультацій. За результатами інформаційно-роз’яснювальної, 

консультаційної та агітаційної роботи 95 осіб, в т.ч. 44 

демобілізовані учасники АТО, виявили зацікавленість, а 42 з них, в 

т.ч. 24 демобілізовані учасники АТО, станом на 1 січня 2019 року 

були зняті з обліку в зв’язку зі вступом на військову службу за 

контрактом,  надавши відповідні підтверджуючі документи. 
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20

. 

Проведення на курсах 

підвищення 

кваліфікації 

Чернігівського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського 

лекцій для практичних 

психологів і соціальних 

педагогів 

«Використання 

елементів 

гештальттерапії у 

психологічній 

підтримці 

особистості», 

«Посттравматичні 

стресові розлади та їх 

корекція», «Методика 

ведення психологічного 

консультування», 

«Використання 

елементів тілесно-

орієнтованої терапії в 

роботі практичного 

психолога» та тренінгів  

«Психологічний 

тренінг з відновлення 

ресурсів» щодо 

надання психологічної 

допомоги учасникам 

АТО. 

2017-2018 

роки 

 

Управління 

освіти і науки 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернігівськи

й обласний 

інститут 

післядиплом

ної 

педагогічної 

освіти ім. 

К.Д. 

Ушинського 

— — У рамках проведення курсів підвищення кваліфікації для 

психологів і соціальних педагогів викладались лекції, проводились 

практичні заняття на теми: «Використання елементів 

гештальттерапії у психологічній підтримці особистості», 

«Посттравматичні стресові розлади та їх корекція», «Методика 

ведення психологічного консультування», «Використання 

елементів тілесно-орієнтованої терапії в роботі практичного 

психолога», «Психологічний тренінг з відновлення ресурсів». 

21 Проведення на базі 2017-2018 Управління — — З 2 до 6 квітня 2018 року проведено курси з підготовки 
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. Чернігівського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

імені К.Д. 

Ушинського курсів 

щодо підготовки 

практичних 

психологів з 

проблеми «Навички 

кризового 

консультування та 

формування 

стресостійкості». 

роки 

 

освіти і науки 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернігівськи

й обласний 

інститут 

післядиплом

ної 

педагогічної 

освіти ім. 

К.Д. 

Ушинського 

психологів з проблеми «Навички кризового консультування та 

формування стресостійкості». Навчання пройшло 23 особи. 

22

. 

Надання 

психологічної 

допомоги дітям 

учасників АТО, 

здійснення 

корекційної роботи 

та індивідуальних 

консультацій (на 

запит). 

2017-2018 

роки 

 

Управління 

освіти і науки 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернігівськи

й обласний 

центр 

практичної 

психології і 

соціальної 

роботи 

— — На базі обласного центру практичної психології і соціальної 

роботи, на запит батьків проведено 9 корекційно-розвивальних 

занять з дітьми учасників АТО, надано індивідуальні консультації 

батькам. 

23

. 

Сприяння 

залученню 

волонтерських 

організацій до 

процесів соціальної 

реабілітації і 

адаптації учасників 

АТО. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

Департамент 

сім’ї, молоді 

та спорту 

обласної 

державної 

адміністрації 

— — 05.12.2018 відбулася урочиста зустріч з нагоди Міжнародного 

дня волонтера за участю голови Чернігівській обласній державній 

адміністрації. 

Під час заходу було нагороджено 44 волонтери грамотами та 

подяками обласної державної адміністрації, обласної ради, 

районної державної адміністрації, Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, 

командування «Північ» та Чернігівського обласного центру.  
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З метою сприяння залученню молоді Чернігівської області до 

волонтерського руху  для учнівської молоді був проведений Meet-

up «Твої можливості». Захід складався з двох частин і був 

організований у форматі TEDx-презентацій та неформального 

спілкування – виставки можливостей: 

- від ОГС Чернігівської області та волонтерських ініціатив про 

можливості волонтерства на базі цих організацій/ініціатив; 

- від волонтерів та волонтерок, які представили свій досвід 

закордонного волонтерства. 

Творчі колективи подарували гостям заходу художні номери.  

У Чернігівській області проводиться робота, спрямована на 

розвиток та підтримку волонтерського руху, зокрема з надання 

допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, 

внутрішньо переміщеним особам, громадянам похилого віку, 

людям з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим соціально-

незахищеним верствам населення. 

В області діє Центр допомоги учасникам антитерористичної 

операції, як допоміжний орган облдержадміністрації. Центр 

розміщується на базі Департаменту з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації. До складу Центру залучені 

представники структурних підрозділів облдержадміністрації та 

інших установ і організацій, які причетні до розв’язання 

проблемних питань соціального захисту, медичного 

обслуговування, забезпечення житлом, працевлаштування та інших 

питань.  

На базі Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної 

роботи облдержадміністрації функціонує Єдиний Волонтерський 

Центр – одна з найпотужніших волонтерських організацій області. 

Ця громадська організація волонтерів безпосередньо займається 

наданням гуманітарної допомоги військовослужбовцям Збройних 

Сил України та Національної Гвардії України в зоні проведення 

АТО, а також вказаної допомоги родинам, що переселилися в 

Чернігівську область із сходу та півдня України. 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 
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облдержадміністрації всіляко сприяє діяльності волонтерських та 

громадських організацій, які надають допомогу Збройним Силам 

України («Єдиний Волонтерський Центр», «Жіноча сотня 

самооборони», «Кримська родина»). Зокрема, у 2018 році за 

дорученням облдержадміністрації ним було забезпечено видачу 

понад 6,7 т пального для автотранспорту та оплату транспортних 

послуг для здійснення перевезення вказаними волонтерськими та 

громадськими організаціями благодійної допомоги у військові 

частини Збройних Сил України, що приймають участь в Операції 

об’єднаних сил на Сході України. 

Окремим завданням органів влади та волонтерів стала турбота 

за членів родин військовослужбовців, які загинули під час 

антитерористичної операції. 

Так, у лютому 2018 року у м. Чернігові проведено 

Всеукраїнський захід «Біда не зламала, біда об’єднала» у рамках 

форуму голів регіональних громадських організацій родин воїнів, 

загиблих в АТО Громадської Спілки «Єдина родина України». 

5-6 жовтня 2018 року Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації забезпечено участь членів родин 

військовослужбовців, які загинули під час проведення 

антитерористичної операції у Всеукраїнському заході «Єдина 

родина України» у м. Харків. 

З метою підвищення мотивації до волонтерської діяльності, 

оволодіння основними знаннями та вміннями, необхідними для 

здійснення волонтерської роботи, а також розвитку соціальної 

активності та усвідомленої суспільної позиції, продовжується 

робота програми «Я – Волонтер!» для студентської, учнівської та 

незайнятої молоді. Програма зорієнтована на розвиток і 

активізацію волонтерського руху, залучення ініціативної молоді, 

яка має лідерський і творчий потенціал до волонтерської діяльності 

для спрямування спільних дій на вирішення соціальних проблем. 

На базі КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» ЧОР 

створено клуб «Анонімний волонтер» основна ідея якого 

направлена на розвиток та підтримку особистості волонтера. За 
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результатами роботи Програми постійно оновлюється база 

студентської та учнівської молоді, які систематично беруть участь 

у соціальнозначущих акціях області.  

Співпраця органів виконавчої влади області з Центром 

допомоги учасникам АТО, громадськими організаціями, 

волонтерами, що допомагають учасникам АТО та їх родинам, 

внутрішньо переміщеним особам, громадянам похилого віку, 

людям з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим соціально-

незахищеним верствам населення, продовжується і знаходиться на 

постійному контролі облдержадміністрації. 

24

. 

Проведення заходів 

щодо поліпшення 

житлових та 

соціально-побутових 

умов багатодітних 

сімей учасників 

антитерористичної 

операції, загиблих та 

поранених учасників 

АТО, де виховується 

5 і більше дітей. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

Департамент 

сім’ї, молоді 

та спорту 

обласної 

державної 

адміністрації 

— — У обласному бюджеті щороку передбачаються кошти на 

покращення соціально-побутових умов багатодітних сімей, в яких 

виховується 5 і більше дітей. У рамках виконання Комплексної 

обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності 

та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, з метою 

надання допомоги сім׳ям, враховуючи сім’ї учасників АТО, 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

спільно з райдержадміністраціями та виконавчими органами 

міських рад проведено моніторинг визначення потреб багатодітних 

сімей, в яких виховується 5 і більше дітей. За кошти обласного 

бюджету у 2018 році 68 багатодітним сім’ям придбано побутову 

техніку, меблі та постільну білизну для покращення умов 

проживання сімей, серед яких одна сім'я учасника АТО Іванова 

Сергія Олеговича з села Павлівка Чернігівського району. Родина 

отримала двоярусне ліжко з матрацами. 

25

. 

Проведення заходів 

для дітей із 

багатодітних сімей 

учасників 

антитерористичної 

операції, загиблих та 

поранених учасників 

АТО, зокрема до 

новорічних та 

Постійно 

2017-2018 

роки 

Департамент 

сім’ї, молоді 

та спорту 

обласної 

державної 

адміністрації 

— — За участю голови облдержадміністрації в обласному 

українському академічному музично-драматичному театрі імені 

Т.Г. Шевченка 09 січня 2019 року відбулося новорічне свято 

«Головної ялинки області» для дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги і підтримки. У заході взяли участь 750 дітей 

уразливої категорії з усієї області, серед яких 93 дітей учасників 

АТО (12,4 % від загальної кількості дітей). Під час свята для дітей 

організовано проведення різноманітних розважальних конкурсів, 

майстер-класів та перегляд новорічної казки «Усі миші люблять 
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різдв’яних свят. сир». Всі діти отримали новорічні подарунки. 

26

. 

Забезпечити 

функціонування 

центру допомоги 

учасникам АТО, 

координаційних рад 

створених при 

обласній та 

районних 

державних 

адміністраціях, 

виконавчих 

комітетах міських 

рад з питань 

соціального захисту 

громадян, 

звільнених з 

військової служби, 

ветеранів війни та 

членів сімей 

загиблих учасників 

АТО. 

 

2017-2018 

роки 

Районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

міських рад; 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації: 

соціального 

захисту 

населення; 

сім’ї, молоді та 

спорту; з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи; 

управління 

обласної 

державної 

адміністрації: 

охорони 

здоров’я; 

освіти і науки; 

Чернігівський 

обласний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

— — На виконання Указу Президента України від 18.03.2015 № 150 

«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерорис-тичної операції» в області створено як допоміжний 

орган обласної державної адміністрації Центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції (розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 07.10.2015 № 544). До складу Центру 

залучені представники 9-ти структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації та інших установ і організацій, що 

причетні до розв’язання проблемних питань соціального захисту, 

медичного обслуговування, забезпечення житлом, 

працевлаштування та інших питань.  

В обласній державні адміністрації функціонує «гаряча» 

телефонна лінія (0 800 501 740).  

Волонтерами організовано роботу кол-центру (+38 093-343-23-

32,  

+38 067-464-35-53, +38 050-493-43-53). 

З метою роз’яснення питань отримання пільг Центром постійно 

проводяться зустрічі з демобілізованими учасниками АТО та 

родинами загиблих, здійснюються робочі візити в райони та міста 

області. 

У місцевих ЗМІ регулярно транслюються відеоролики про 

учасників АТО, допомогу, яку вони отримують, інформаційні 

сюжети щодо механізмів набуття допомоги. Розповсюджуються 

інформаційні листівки. Регулярно проводяться брифінги та прес-

конференції представників влади та волонтерських організацій, 

військових частин щодо проблемних питань та шляхів їх 

вирішення.  

Забезпечено функціонування координаційних рад створених при 

районних державних адміністраціях з питань соціального захисту 

громадян, звільнених з військової служби, ветеранів війни та членів 

сімей загиблих учасників АТО. 
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молоді; 

Чернігівський 

обласний 

центр 

зайнятості; 

головне 

управління 

Держгеокадаст

ру в 

Чернігівській 

області; сектор 

Державної 

служби 

України у 

справах 

ветеранів війни 

та учасників 

антитерористи

чної операції в 

Чернігівській 

області; Центр 

допомоги 

учасникам 

антитерористи

чної операції; 

військовий 

комісаріат; 

представники 

громадських 

організацій 

(волонтери) 

27

. 

Видання та 

розповсюдження 

юридичних 

2017-2018 

роки 

Департамент 

інформаційн

ої діяльності 

Обласний 

бюджет 

2017 – 15,0 

 

2018 – 15,0 

У зв’язку з відсутністю бюджетних асигнувань у 2018 році не 

було реалізовано. 
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збірників щодо прав 

та гарантій 

соціального захисту 

учасників АТО. 

та 

комунікацій 

з 

громадськіст

ю обласної 

державної 

адміністрації 

 

28

. 

Виготовлення та 

розповсю-дження 

соціальної реклами, 

методичної та 

довідкової 

літератури з питань 

соціального захисту 

учасників АТО та 

членів їх сімей, 

підтримки 

демобілізо-ваних 

військовослужбовців

. 

2017-2018 

роки 

Департамент 

інформаційн

ої діяльності 

та 

комунікацій 

з 

громадськіст

ю обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

2017 - 45,0 

 

2018 - 45,0 

 

У зв’язку з відсутністю бюджетних асигнувань у 2018 році не 

було реалізовано. 

Водночас, за рахунок економії коштів обласного бюджету у 

рамках Програми підтримки розвитку інформаційної видавничої 

сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки, за зверненням Північного 

міжрегіонального сектору Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції  було 

видано друком «Довідник для військовослужбовців та працівників 

військкоматів щодо інформування ветеранів війни з числа 

учасників АТО/ООС» (500 примірників). 

29

. 

Сприяти 

громадським 

організаціям у 

реалізації проектів, 

направлених на 

допомогу та 

всебічну підтримку 

учасників АТО та 

членів їх сімей. 

2017-2018 

роки 

Департамент 

інформаційн

ої діяльності 

та 

комунікацій 

з 

громадськіст

ю обласної 

державної 

адміністрації 

— — Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю обласної державної адміністрації брав участь у 

розробці проекту обласної Програми залучення організацій 

громадянського суспільства до надання соціальних послуг за 

рахунок бюджетних коштів у 2019-2020 роках. Нею зокрема, 

передбачено фінансування громадських організацій, які 

надаватимуть послуги з соціальної інтеграції та реінтеграції 

учасників АТО. 

30

. 

Сприяння 

широкому 

висвітленню у 

місцевих засобах 

2017-2018 

роки 

Департамент 

інформаційн

ої діяльності 

та 

— — На офіційному веб-сайті облдержадміністрації функціонує 

розділ «Герої не вмирають», де розміщується інформація про 

мешканців Чернігівщини, які загинули у зоні проведення АТО. 

Відповідні матеріали на постійній основі розсилаються 
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масової інформації 

заходів у рамках 

реалізації Програми. 

комунікацій 

з 

громадськіст

ю обласної 

державної 

адміністрації 

Департаментом для розміщення у місцевих ЗМІ. 

31

. 

Надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги особам, 

які визначені 

бійцями-

добровольцями, в 

установленому 

Чернігівською 

обласною радою 

порядку. 

2017 рік Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

2017 - 90,0 

2018 - 50,0 

У 2018 році надано одноразову матеріальну допомогу 2 особам, 

які визначені бійцями-добровольцями на загальну суму 10,0 тис. 

гривень. 

 


