
Додаток 2 

до Програми соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів їх 

сімей, бійців-добровольців у 

Чернігівській області на 2019-2023 роки 
 

Напрями діяльності та заходи Програми 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей,  

бійців-добровольців у Чернігівській області на 2019-2023 роки 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн, 

у тому числі  

по роках: 

Очікуваний 

результат 

1. Надання 

медичної 

допомоги 

учасникам 

АТО, ООС 

1.1. Забезпечення 

проведення медичного 

огляду демобілізованих 

(звільнених із служби) 

учасників АТО, ООС 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування в 

межах загальних 

бюджетних 

призначень на 

галузь «Охорона 

здоров’я» 

 

Охоплення 

медичними оглядами 

близько 800 осіб 

учасників АТО, 

ООС, що сприятиме 

ранньому виявленню 

хвороб та завдяки 

цьому більш 

ефективнішому їх 

лікуванню 

1.2. Направлення 

учасників АТО, ООС, у 

яких виявлені 

порушення стану 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

Районні, 

міст 

обласного 

значення 

Обсяг видатків 

визначається при 

затвердженні 

відповідного 

Забезпечення 

поглибленого 

обстеження та 

стаціонарне 
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здоров'я, на стаціонарне 

обстеження та лікування 

у медичні заклади 

області 

державної 

адміністрації 

бюджету лікування близько 

600 осіб на рік 

учасників АТО, 

ООС 

Обласний 

бюджет 

Усього 2270,0 у т.ч.: 

І  

етап 

2019 400,0 

2020 400,0 

2021 440,0 

ІІ 

етап 

2022 490,0 

2023 540,0 

1.3. Організація 

медичного 

супроводження 

демобілізованих 

(звільнених із служби) 

учасників АТО, ООС 

при проходженні 

медико-соціальних 

експертних комісій 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування в 

межах загальних 

бюджетних 

призначень на 

галузь «Охорона 

здоров’я» 

 

Проходження  

щорічно близько 

150 учасниками 

АТО, ООС медико-

соціальних 

експертних комісій 

для встановлення 

групи інвалідності 

1.4. 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 

учасникам АТО, ООС 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування в 

межах загальних 

бюджетних 

призначень на 

галузь «Охорона 

здоров’я» 

 

Забезпечення 

допомоги пораненим 

у ході здійснення 

заходів ООС 

військовослужбовцям 

компонентами 

донорської крові 
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2. Надання 

медичної 

реабілітаційної 

допомоги 

учасникам 

АТО, ООС та 

членам їх сімей 

2.1. Забезпечення 

оздоровлення дітей з 

сімей учасників АТО, 

ООС у дитячих 

санаторіях, 

підпорядкованих 

Управлінню охорони 

здоров'я обласної 

державної адміністрації 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Усього 2220,0 у т.ч.: Покращення стану 

здоров’я близько 50 

дітям щорічно із 

сімей учасників 

АТО, ООС  

І  

етап 

2019  350,0 

2020  400,0 

2021  440,0 

ІІ 

етап 

2022  490,0 

2023  540,0 

2.2. Надання 

психологічної 

реабілітаційної 

допомоги учасникам 

АТО, ООС у Центрі 

психологічної 

реабілітації на базі 

комунального 

лікувально-

профілактичного закладу 

«Чернігівська обласна 

психоневрологічна 

лікарня» 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування в 

межах загальних 

бюджетних 

призначень на 

галузь «Охорона 

здоров’я» 

 

Стабілізація 

психічного здоров’я 

щороку близько 250 

учасників АТО, 

ООС та їх адаптація 

в цивільному 

середовищі 

2.3. Залучення фахівців з 

фізичної реабілітації до 

реабілітаційного процесу 

демобілізованих 

(звільнених зі служби) 

учасників АТО, ООС, які 

проходять медичну 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування в 

межах загальних 

бюджетних 

призначень на 

галузь «Охорона 

здоров’я» 

Підвищення якості 

надання фізичної 

реабілітації  
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реабілітацію в Центрі 

реабілітації для 

учасників АТО на базі 

обласного госпіталю для 

ветеранів війни 

 

2.4. Забезпечення роботи 

«Єдиного вікна» на базі 

комунального 

лікувально-

профілактичного закладу 

«Чернігівська обласна 

психоневрологічна 

лікарня» з метою 

надання учасникам АТО, 

ООС консультацій щодо 

проходження відновного 

лікування та медико-

психологічної 

реабілітації 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування в 

межах загальних 

бюджетних 

призначень на 

галузь «Охорона 

здоров’я» 

 

Спрощення надання 

медичних послуг 

учасникам АТО, 

ООС 

3. Санаторно-

курортне 

лікування 

учасників 

АТО, ООС 

Забезпечення учасників 

АТО, ООС санаторно-

курортним лікуванням 

шляхом укладання 

тристороннього 

договору між місцевим 

органом соціального 

захисту населення, 

санаторно-курортним 

закладом та особою 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

– – Забезпечення 

санаторно-

курортним 

лікуванням усіх 

бажаючих учасників 

АТО, ООС пройти 

лікування 
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4. Забезпечення 

технічними та 

іншими 

засобами 

реабілітації 

осіб з 

інвалідністю 

внаслідок 

війни із числа 

учасників 

АТО, ООС 

Забезпечення осіб з 

інвалідністю внаслідок 

війни із числа учасників 

АТО, ООС технічними 

та іншими засобами 

реабілітації шляхом 

укладання двостронніх 

та тристоронніх 

договорів між місцевим 

органом соціального 

захисту населення, 

підприємством-

виробником та особою 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

– – Стовідсоткове 

забезпечення осіб з 

інвалідністю 

внаслідок війни із 

числа учасників 

АТО, ООС 

технічними та 

іншими засобами 

реабілітації 

5. Психологічна 

реабілітація 

учасників 

АТО, ООС та 

членів їх 

сімей 

5.1. Забезпечення 

учасників АТО, ООС 

послугами з 

психологічної реабілітації 

шляхом укладання 

тристороннього договору 

між місцевим органом 

соціального захисту 

населення, 

реабілітаційним закладом 

та особою; виплата 

грошової компенсації 

вартості проїзду до 

реабілітаційного закладу 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

– – Забезпечення 

проходження 

учасників АТО, 

ООС психологічної 

реабілітації для 

подальшої адаптації 

у мирне життя та 

підтримки 

позитивного 

психологічного 

стану бійців 

5.2. Робота 

консультативного пункту 

Постійно 

2019-

Чернігівський 

обласний 

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування в 

Покращення 

психологічного 
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на базі Чернігівського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського з 

питань надання 

психологічної допомоги 

дорослим і дітям, які 

знаходяться у кризовому 

стані 

2023 роки інститут 

післядиплом-

ної 

педагогічної 

освіти імені 

К.Д. 

Ушинського 

межах загальних 

бюджетних 

призначень на 

галузь «Освіта» 

 

стану учасників 

АТО, ООС та членів 

їх сімей 

5.3. Проведення на курсах 

підвищення кваліфікації 

Чернігівського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського лекцій, 

практичних занять для 

психологів і соціальних 

педагогів закладів освіти 

«Навички кризового 

консультування та 

формування 

стресостійкості», 

«Посттравматичні 

стресові розлади та їх 

корекція», 

«Використання елементів 

тілесно-орієнтованої 

терапії в роботі 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Чернігівський 

обласний 

інститут 

післядиплом-

ної 

педагогічної 

освіти імені 

К.Д. 

Ушинського 

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування в 

межах загальних 

бюджетних 

призначень на 

галузь «Освіта» 

 

Підвищення якості 

надання 

психологічної 

реабілітаційної 

допомоги  
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практичного психолога», 

«Психологічна допомога 

дітям, які знаходяться  у 

кризовому стані», 

«Соціально-педагогічні 

технології супроводу 

дітей, які опинились у 

складних життєвих 

обставинах», «Корекція 

психоемоційного стану 

учасників освітнього 

процесу», «Психологічна 

допомога дітям, які 

постраждали внаслідок 

конфлікту на Сході 

України» 

6. Соціальний 

супровід 

учасників  

АТО, ООС та 

їх родин 

 

6.1. Забезпечення 

соціальної підтримки та  

надання соціальних 

послуг учасникам АТО, 

ООС та членам їх сімей 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Чернігівський 

обласний, 

районні, 

міські центри 

соціальних 

служб для 

сім`ї, дітей та 

молоді 

– – Соціальна, 

психологічна, 

правова підтримка 

учасників АТО, 

ООС та членів їх 

сімей 

6.2. Здійснення 

соціального супроводу 

родин ветеранів, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах та 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Чернігівський 

обласний, 

районні, 

міські центри 

соціальних 

– – Надання своєчасних 

та якісних 

соціальних послуг 

учасникам АТО, 

ООС та членам їх 
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потребують допомоги 

для їх подолання. 

служб для 

сім`ї, дітей та 

молоді 

сімей 

6.3. Проведення заходів 

щодо поліпшення 

житлових та соціально-

побутових умов 

багатодітних сімей 

учасників АТО, ООС, 

загиблих та поранених 

учасників АТО, ООС, де 

виховується 5 і більше 

дітей 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Департамент 

сім`ї, молоді 

та спорту 

обласної 

державної 

адміністрації 

– – Задоволення потреб 

багатодітних сімей 

учасників АТО, 

ООС, покращення 

їх рівня 

проживання, 

створення 

сприятливих умов 

для виховання дітей 

у багатодітних 

сім’ях  

6.4. Проведення заходів 

для дітей з багатодітних 

сімей учасників АТО, 

ООС, загиблих та 

поранених учасників 

АТО, ООС, зокрема до 

новорічних та різдвяних 

свят 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Департамент 

сім`ї, молоді 

та спорту 

обласної 

державної 

адміністрації 

– – Створення 

сприятливих умов 

для виховання та 

підтримки дітей 

учасників АТО 

6.5. Забезпечення 

оздоровчими та 

відпочинковими 

послугами дітей 

учасників АТО, ООС 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Департамент 

сім`ї, молоді 

та спорту 

обласної 

державної 

адміністрації 

– – Створення 

сприятливих умов 

для виховання та 

підтримки дітей 

учасників АТО 

7. Проведення 7.1. Сприяння: Постійно Керівники – – Залучення науково-
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заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

- роботі у закладах вищої 

та фахової передвищої 

освіти Центрів допомоги 

учасникам АТО, ООС, 

участі студентів, 

наукових та науково-

педагогічних працівників 

в акціях з надання 

волонтерської допомоги; 

- діяльності студентської 

молоді з надання 

волонтерської 

психологічної допомоги 

учасникам АТО, ООС, 

членам їх сімей та 

бійцям-добровольцям 

2019-

2023 роки 

закладів 

вищої та 

фахової 

передвищої 

освіти 

педагогічних 

працівників та 

студентської молоді 

до заходів з 

реабілітації та 

підтримки 

учасників АТО, 

ООС, членів їх 

сімей та бійців-

добровольців 

7.2. Сприяння залученню 

учасників АТО, ООС до 

національно-

патріотичних заходів 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Департамент 

сім`ї, молоді 

та спорту 

обласної 

державної 

адміністрації 

– – Шанування подвигу 

учасників АТО, 

ООС 

8. Захист 

трудових прав 

учасників 

АТО, ООС 

8.1. Проведення 

контролюючої діяльності 

за дотриманням 

роботодавцями області 

соціальних гарантій 

військовослужбовців, які 

були призвані на 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

Держпраці у 

Чернігівській 

області 

– – Недопущення 

порушення 

роботодавцями 

трудового 

законодавства 
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військову службу під час 

мобілізації, на особливий 

період, та 

демобілізованих 

(звільнених із служби) 

учасників АТО, ООС, у 

тому числі шляхом 

проведення контрольних 

заходів за зверненнями 

громадян щодо захисту 

їхнього трудового права, 

особливо в частині 

легалізації зайнятості та 

своєчасної виплати 

заробітної плати та 

дотримання прав жінок-

військовослужбовців та 

чоловіків-

військовослужбовців, 

зокрема щодо звільнення 

від виконання службових 

обов’язків 

військовослужбовців, у 

зв’язку з хворобою 

дитини 

8.2. Відвідування 

роботодавців області, з 

метою інформування про 

найбільш ефективні 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

Держпраці у 

Чернігівській 

області 

– – Недопущення 

порушення 

роботодавцями 

трудового 
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способи додержання 

законодавства про 

працю, у тому числі – 

зниження рівня 

незадекларованої праці 

законодавства 

8.3. Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

з питань додержання 

законодавства про 

працю, особливо в 

частині легалізації 

зайнятості, своєчасності 

оплати праці, соціальних 

гарантій, захисту 

трудових прав учасників 

АТО, ООС, шляхом 

проведення семінарів, 

нарад для роботодавців, 

розміщення публікацій 

та виступів у засобах 

масової інформації 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Управління 

Держпраці у 

Чернігівській 

області, 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

– – Недопущення 

порушення 

роботодавцями 

трудового 

законодавства 

9. Сприяння 

зайнятості 

учасників 

АТО, ООС 

9.1. Надання повного 

комплексу адресних 

соціальних послуг 

ветеранам. Сприяння їх 

першочерговому 

працевлаштуванню, у 

тому числі шляхом 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Чернігівський 

обласний 

центр 

зайнятості 

Фонд 

загально-

обов’язко-

вого 

держав-

ного 

соціаль-

– Підвищення рівня 

зайнятості 

учасників АТО, 

ООС, зменшення 

чисельності 

безробітних серед 

цієї категорії 
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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 

ного 

страхува-

ння 

України на 

випадок 

безробіття 

населення 

9.2. Забезпечення 

організації та проведення 

для учасників АТО, ООС 

семінарів та тренінгів, що 

мотивують до активного 

пошуку роботи та вибору 

цивільної професії. У 

подальшому сприяння 

професійній підготовці, 

перепідготовці та 

підвищенню кваліфікації 

з урахуванням потреб 

ринку праці та замовлень 

роботодавців 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Чернігівськи

й обласний 

центр 

зайнятості 

Фонд 

загально-

обов’язко-

вого 

держав-

ного 

соціаль-

ного 

страхува-

ння 

України на 

випадок 

безробіття 

– Підвищення рівня 

зайнятості 

учасників АТО, 

ООС, покращення 

якості робочої сили 

серед цієї категорії 

населення 

9.3. Залучення 

безробітних учасників 

Постійно 

2019-

Чернігівський 

обласний 

Фонд 

загально-

– Мотивація 

учасників АТО, 
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АТО, ООС до 

громадських та інших 

робіт тимчасового 

характеру, які 

заохочують та 

стимулюють до 

продуктивної зайнятості 

та надають їм 

матеріальну підтримку 

2023 роки центр 

зайнятості 

обов’язко-

вого 

держав-

ного 

соціаль-

ного 

страхува-

ння 

України на 

випадок 

безробіття 

ООС до праці у 

цивільному житті, 

матеріальна 

підтримка у період 

відсутності 

постійної роботи 

10. Організація 

професійного 

навчання 

учасників 

АТО, ООС 

10.1. Організація 

професійного навчання 

ветеранів АТО/ООС в 

рамках реалізації 

бюджетної програми, 

спрямованої на здобуття 

або удосконалення їх 

професійних знань, 

умінь та навичок 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення, 

місцеві 

управління 

соціального 

захисту 

населення, 

Чернігівський 

обласний 

центр 

зайнятості 

– – Підвищення 

конкуренто-

спроможності на 

ринку праці 

учасників АТО, 

ООС  

10.2. У рамках реалізації 

Проекту «Україна – 

Норвегія» забезпечити 

роботу за програмою 

«Професійна підготовка 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Адміністрація 

Чернігівського 

національного 

технологічного 

університету 

– – Підвищення 

конкурентоспромож

ності 

ветеранів АТО/ООС 

на ринку праці 
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звільнених в запас 

військовослужбовців 

Збройних Сил України 

та інших силових 

структур, членів їх сімей 

та сприяння їх 

працевлаштуванню» 

10.3. Передбачити для 

учасників АТО, ООС, їх 

дітей та бійців-

добровольців 

можливість отримання 

ступеневої освіти за 

спорідненим напрямом 

підготовки у закладах 

вищої та фахової 

передвищої освіти 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Керівники 

закладів 

вищої та 

фахової 

передвищої 

освіти 

– – Підвищення 

конкуренто-

спроможності 

учасників АТО, 

ООС їх дітей та 

бійців-добровольців 

11. Соціальний 

захист 

учасників 

АТО, ООС, 

бійців-

добровольців, 

а також сімей 

загиблих 

учасників 

АТО, ООС 

11.1. Забезпечення 

виплати одноразової 

матеріальної допомоги 

бійцям-добровольцям 

2019-

2023 роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Усього 75,0 у т.ч.: Надання фінансової 

підтримки особам, 

які захищали 

Україну, у складі 

добровільних 

формувань шляхом 

виплати одноразової 

матеріальної 

допомоги за період 

2019-2023 року 

орієнтовано 15 

особам 

І  

етап 

2019 15,0 

2020 15,0 

2021 15,0 

ІІ 

етап 

2022 15,0 

2023 15,0 
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11.2. Організація 

виплати грошової 

допомоги на 

спорудження надгробка 

на могилі загиблого 

(померлого) учасника 

АТО, ООС 

2019-

2023 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Усього 860,0 у т.ч.: Здійснення виплати 

грошової допомоги 

родинам загиблих 

(померлих) учасників 

АТО, ООС, у 

наступних періодах – 

за потребою 

І  

етап 

2019 300,0 

2020 140,0 

2021 140,0 

ІІ 

етап 

2022 140,0 

2023 140,0 

11.3. Забезпечення 

виплати матеріальної 

допомоги членам сімей 

загиблого (померлого) 

учасника АТО, ООС 

2019-

2023 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

Усього 10500,0 у 

т.ч.: 

Надання фінансової 

підтримки 347 

членам сімей 

загиблого 

(померлого) 

учасника АТО, ООС 

І  

етап 

2019 2100,0 

2020 2100,0 

2021 2100,0 

ІІ 

етап 

2022 2100,0 

2023 2100,0 

12. Висвітлення у 

місцевих 

засобах 

масової 

інформації 

заходів у 

рамках 

реалізації 

Програми  

Висвітлення у місцевих 

засобах масової 

інформації заходів у 

рамках реалізації 

Програми 

Постійно 

2019-

2023 роки 

Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

обласної 

державної 

адміністрації 

– – Забезпечення 

обізнаності 

учасників АТО, ООС 

про заходи 

Програми 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту населення  

обласної державної адміністрації             О. РУСІН 

 


