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3BiT npo BUKOHaHHH y 2020 pou:i 

.L(o.n;aTOK 

.no JIIICTa .L(erraprnMeHTY con;iarrbHOro 3ax11cTy 
HacerreHHJI ai.n .03. OJ?...d1 N2 02-18/J'cfa"' 

IIPO€KT 

IlporpaMu cou:iaJILuoi niti:TpUMKU ri:acunKiB auTnTepopncTuquoi onepau:ii, onepau:ii 06'€11:Hauux cuJI, qJieuis ix ciMeii, 
a TaKmK qJieuis ciMeii BiiiCLKOBOCJiy'11:6osu:is Jaru6Jiux (nponasmux 6eJsicTu) B A4>rau-icTaui npu BHKouauui 

iuTepuau:iouaJILHoro o6oB'HJKY y qepuiriBcLKiii o6JiacTi ua 2019-2023' poKu 

Hmaa HarrpJIMy ITeperriK 3axo.nia rrporpaM11 CTPOK B!!KOHaBn;i ,[1,JKeperra OpirnTOBHi o6cllr!! BIIKOp!!CTaHO, BIIKOHaHHJI, . . 
qJlllaHCYBaHHJI qiiHattcyaaHHJI )W[JII,HOCTI BIIKOHaHHJI TIIC. IpH ,ll;OCJITHYTI II0Ka3HIIKH 

(rrpiop11Terni 3axo.ny (BapTiCTb), THC. IpH, 
3aa.n;aHHJ1) y TOMY 'Il!CJII 

no poKax: 
Ha.n;attHJI 1.1. 3a6e3rreqeHHJI 6e3K01IITOBHIIM 2019-2023 Y rrpaarriHHJI 06rraCHIIH U6CJIT - V 2020 pon:1 6e3KOIIITOBHIIM 
iM:eJ:(ll'Il!OI o6cTe)l(eHHJIM yqacH11KiB A TO, pOKH KlXOpOHII 6!0):()Ke-I :biHaHCYBaHHJI B b6cTelKeHHJIM MeTo.n;oM MPT B 
irlOIIOMOr!! OOC, qrreHiB 1x ciMeif rn pOJIIIH 13.nopoB'JI MelKax 3araJibHHX YMOBax KHIT «lfopHiriBCbK! 
yqacH!!KaM ATO, 3arn6JIHX B01HiB Mero.n;oM MPT 3a K)6rracH01 6!0):(lKe-IHIIX ~6JiaCHa rriKapHJI)) l:lepHiriBCbKOi 
OOC, qrremw HarrpaBJieHHJIM rr1KapJ1 rn 1lleplKaBH01 tnp113HaqeHb Ha b6rracH01 pa.n11 3a HarrpaarreHHJIM 
k:iMeif 3ar!!6JIII] 6e3K01IITOBHIIM rriKyaaHHJIM n;ic1 fl)l,MiHicTParrii: lrarry3b «OxopoHa lrriKapJI 6yrro 3a6e3rreqeHo 81 
(rr0Mepm1x) KaTeropii: rpOMa.n;JIH B o6rraCHIIX t3.nopoB' JI» ~co6y 3 'Il!crra yqacH11KiB ATO, 
,"IaCHIIKiB ATO, JiiKyaaJibHIIX KOMYffaJibH!!X ooc, qJieHiB IX ciMeH Ta pO,ll;IIH ooc HeKOMepn;iHHl!X rri.nrrp!!CMCTBax y 1larn6rr11x BOIHiB. 

MelKax 6!0,[()!(efHOro cbiHaHCVRaHHJI 
1.2. HarrpaarreHHJI yqacHl!IGB A TO, 2019-2023 Y rrpaarriHHJI DaifoHHi, MiC1 06cJIT B11.n;aTKiB - Ha cTan;ioHapHe o6cTelKeHHJI u 
OOC, y llKIIX BllllBJieHi rropYIIIeHHJI pOKII K)xopoH11 b6rracHoro D3ll3HaqaCTbCJI IIp!! trriKyBaHHJI y Me.n;11qHi 3aKJia):(II 
CTaHY 3,ll;OpOB'JI, Ha CTan;ioHapHe 13.nopoB 'JI 13HaqeHHJI 13arnep.nlKeHHi b6rracTi 3a 2020 piK HarrpaarreHo 
o6cTe)l(eHHJI Ta rriKYBaHHJI y K)6rraCHOI 1Bi.nrr0Bi.n;Horo Ira rrporriKOBaHO 411 yqaCHIIKiB 
MeJ:(ll'Illi 3aKJia):(II o6rracTi µi;eplKaBHOI - A.TO, OOC. Ha 1x crnn;ioHapHe DIOJ:()Ke-Iy 

W(MlllicTParri1 06rracH!!H YcbOro 2270,0 y T.q. : 400,0 THC. rpH. trriKyBaHHJI Bl!KOpl!CTaHO ycbOro 
DIOJ:()Ker 

I 2019 400,0 3829,9 TIIC. IpH, y TOMY 'Il!CJii y 
DaMKax rrporpaMll 400,0 Tl!C, 

0 erarr 2020 400,0 ~p!!BeHb 
2021 440,0 

II erarr 2022 490,0 
2023 540,0 
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1.3. Організація медичного 
супроводження демобілізованих 
(звільнених із служби) учасників 
АТО, ООС при проходженні 
медико-соціальних експертних 
комісій 

2019-2023 
роки 

Управління 
охорони 
здоров’я 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

Обсяг фінансування 
в межах загальних 
бюджетних 
призначень на 
галузь «Охорона 
здоров’я» 

– За 2020 рік медико-соціальну 
експертну комісію пройшло 
116 демобілізованих учасників 
АТО, ООС, встановлено групу 
інвалідності 93 
військовослужбовцям 

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 

2019-2023 
роки 

Управління 
охорони 
здоров’я 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

Обсяг 
фінансування в 
межах загальних 
бюджетних 
призначень на 
галузь «Охорона 
здоров’я» 
 

– За період дії Програми заявок на 
компоненти і препарати 
донорської крові для надання 
допомоги пораненим у ході 
АТО, ООС 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. 

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 

2019-2023 
роки 

Управління 
охорони 
здоров’я 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

Усього 2220,0 у 
т.ч.: 

– У 2020 році у дитячих 
санаторіях, підпорядкованих 
Управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації, діти з 
сімей учасників АТО, ООС не 
оздоровлювались у зв’язку з 
карантином, введеним у 
зв’язку з епідемією гострої 
респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом 
SARS- CoV-2. 

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» 

2019-2023 
роки 

Управління 
охорони 
здоров’я 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

Обсяг 
фінансування в 
межах загальних 
бюджетних 
призначень на 
галузь «Охорона 
здоров’я» 
 

– За 2020 рік в Центрі 
психологічної реабілітації на 
базі КНП «Чернігівська 
обласна психоневрологічна 
лікарня» пройшло реабілітацію 
213 учасників АТО, ООС. 

2.3. Залучення фахівців з фізичної 
реабілітації до реабілітаційного 

2019-2023 
роки 

Управління 
охорони 

Обласний 
бюджет 

Обсяг 
фінансування в 

– За І квартал 2020 року в Центрі 
реабілітації для учасників АТО 
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процесу демобілізованих 
(звільнених зі служби) учасників 
АТО, ООС, які проходять 
медичну реабілітацію в Центрі 
реабілітації для учасників АТО на 
базі обласного госпіталю для 
ветеранів війни 

здоров’я 
обласної 
державної 
адміністрації 

межах загальних 
бюджетних 
призначень на 
галузь «Охорона 
здоров’я» 
 

на базі КНП «Обласний 
госпіталь для ветеранів війни» 
Чернігівської обласної ради  
пройшло реабілітацію 153 
особи з числа демобілізованих 
учасників АТО, ООС.  
На базі комунального 
некомерційного підприємства 
«Чернігівська обласна лікарня» 
Чернігівської обласної ради, в 
структурі якого створено два 
відділення для ветеранів: 
неврологічне і терапевтичне 
для надання планової 
стаціонарної медичної 
допомоги ветеранам, у т.ч. 
учасникам АТО, ООС, 
реабілітація вищезгаданих 
категорій громадян не 
здійснювалась через карантин 
у зв’язку з епідемією гострої 
респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом 
SARS- CoV-2. 

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 

2019-2023 
роки 

Управління 
охорони 
здоров’я 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

Обсяг 
фінансування в 
межах загальних 
бюджетних 
призначень на 
галузь «Охорона 
здоров’я» 
 

– При приймальному відділенні 
обласної психоневрологічної  
лікарні та в реєстратурі 
обласного психоневрологічного 
диспансеру створено «Єдине 
вікно» для звернення учасників 
АТО, ООС. Дана категорія осіб 
обслуговується позачергово. З 
червня 2017 року  працює 
кабінет психологічного 
консультування, де 
демобілізовані учасники АТО та 
ООС, члени їх сімей, члени сімей 
загиблих учасників АТО, ООС та 
бійці добровольці можуть 
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отримувати амбулаторний 
психологічний супровід та 
проходити психологічне 
відновлення звернувшись за 
телефоном 970-981. 

3. Санаторно-
курортне 
лікування 
учасників АТО, 
ООС, членів 
сімей загиблих 
(померлих) 
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 

2019-2023 
роки 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
обласної 
державної 
адміністрації 

Державний 
бюджет 

– – На обліку для забезпечення 
санаторно-курортним 
лікуванням у місцевих органах 
соціального захисту населення 
перебуває 446 осіб з числа 
постраждалих учасників 
Революції Гідності та учасників 
антитерористичної операції.  
Для оздоровлення даної 
категорії осіб на 2020 рік області 
виділено 3,1 млн грн, що дало 
змогу протягом 2020 року 
оздоровити 248 осіб. 

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 

2019-2023 
роки 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
обласної 
державної 
адміністрації 

Державний 
бюджет 

– – Для забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації у 
місцевих органах соціального 
захисту населення перебуває на 
обліку 31 особа з числа 
учасників АТО, ООС, з яких 28 
– повністю забезпечені 
необхідними засобами 
реабілітації, по іншим – ведеться 
відповідна робота. 

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 

2019-2023 
роки 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
обласної 
державної 
адміністрації 

Державний 
бюджет 

– – На заходи з психологічної 
реабілітації постраждалих 
учасників Революції Гідності, 
учасників антитерористичної 
операції та осіб, які здійснювали 
заходи із забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській 
областях у 2020 році області 
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виділено 2,2 млн грн, що дало 
змогу 195 особам вищевказаної 
категорії отримати послуги з 
психологічної реабілітації. 

5.2. Надання комплексної 
психолого-соціальної реабілітації 
учасникам АТО, ООС та членам 
їх родин у комунальній установі 
«Чернігівський обласний центр 
комплексної реабілітації та 
обслуговування учасників 
бойових дій, членів їх родин та 
сімей загиблих» Чернігівської 
обласної ради  

2019-2023 
роки 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

Обсяг 
фінансування в 
межах загальних 
бюджетних 
призначень на 
галузь «Соціальний 
захист та соціальне 
забезпечення» 
 

– Протягом 2020 року  
Чернігівський обласний центр 
комплексної реабілітації та 
обслуговування учасників 
бойових дій, членів їх родин та 
сімей загиблих надавав 7134 
послуг для учасників АТО, ООС 
та членів їх сімей. Психолого-
соціальною реабілітацією 
охоплено 577 осіб. 

5.3. Робота консультативного 
пункту 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 

2019-2023 
роки 

Управління 
освіти і науки 
обласної 
державної 
адміністрації, 
Чернігівський 
обласний 
інститут 
післядиплом-
ної 
педагогічної 
освіти імені 
К.Д. 
Ушинського 

Обласний 
бюджет 

Обсяг 
фінансування в 
межах загальних 
бюджетних 
призначень на 
галузь «Освіта» 
 

– На базі Навчально-
методичного центру 
психологічної служби у 
системі освіти Чернігівської 
області Чернігівського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського 
продовжується робота 
консультативного пункту з 
надання психологічної 
допомоги дорослим і дітям, які 
знаходяться у кризовому стані. 
За звітний період проведено 16 
корекційно-розвивальних 
занять з дітьми, які знаходяться 
у кризовому стані, надано 
індивідуальні консультації 
батькам. 

5.4. Проведення на курсах 
підвищення кваліфікації 
Чернігівського обласного 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. 
Ушинського лекцій, практичних 

2019-2023 
роки 

Управління 
освіти і науки 
обласної 
державної 
адміністрації, 
Чернігівський 

Обласний 
бюджет 

Обсяг 
фінансування в 
межах загальних 
бюджетних 
призначень на 
галузь «Освіта» 

– На базі Чернігівського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського 
під час навчання за програмою 
підвищення кваліфікації для 
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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 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» 

обласний 
інститут 
післядиплом-
ної педагогіч-
ної освіти 
імені К.Д. 
Ушинського 

 практичних психологів, 
соціальних педагогів та учителів 
психології закладів загальної 
середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової 
передвищої, позашкільної освіти 
висвітлюються теми щодо 
здійснення системного 
психологічного супроводу 
учасників освітнього процесу, 
які перебувають у кризовому 
стані: «Формування безпечного 
освітнього середовища», 
«Соціально-педагогічні 
технології супроводу дітей, які 
опинились у складних життєвих 
обставинах», «Корекція 
психоемоційного стану 
учасників освітнього процесу», 
«Профілактика та подолання 
психоемоційної напруги в 
учасників освітнього процесу», 
«Психологічна допомога дітям у 
кризовому стані» 

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 

2019-2023 
роки 

Чернігівський 
обласний, 
районні, 
міські центри 
соціальних 
служб для 
сім`ї, дітей та 
молоді 

– – – З метою забезпечення 
соціальної підтримки та надання 
соціальних послуг спеціалісти 
центрів соціальних служб, 
фахівці із соціальної роботи 
територіальних громад  
працювали із 2191 сім’єю 
учасників АТО, у тому числі 
2040 родинами демобілізованих, 
28 сім’ями загиблих та чотирма   
родинами, у яких проживають 
особи з інвалідністю з числа 
учасників АТО.  
Послугу соціального супроводу 
отримувала 41 сім’я, членам 
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1274 сімей надана послуга 
соціальної профілактики, 1168  – 
соціальної адаптації, 125 – 
посередництва, 659 – 
представництва інтересів,  235 – 
соціальної інтеграції та 
реінтеграції, 2157 – послугу 
консультування. За сприяння 
соціальних працівників 142 
особи пройшли лікування та 
оздоровлення, 253 – 
оформили/відновили документ-
ти, 119 – вирішили житлово-
побутові проблеми, 21 особа   
працевлаштувалась, 201 особу 
перенаправлено до закладів 
соціального обслуговування, 
соціального захисту та мережі 
недержавного сектору. 

6.2. Здійснення соціального 
супроводу родин ветеранів, які 
опинились у складних життєвих 
обставинах та потребують 
допомоги для їх подолання. 

2019-2023 
роки 

Чернігівський 
обласний, 
районні, 
міські центри 
соціальних 
служб для 
сім`ї, дітей та 
молоді 

– – – Для визначення проблем, які 
існують у родинах учасників 
АТО, ООС та пошуку шляхів їх 
вирішення, центрами соціальних 
служб області, фахівцями із 
соціальної роботи 
територіальних громад  
постійно здійснюються оцінки 
потреб нововиявлених сімей. За 
результатами оцінок потреб 87 
родин поставлено на облік як 
таких, що опинились у складних 
життєвих обставинах, 41 сім’я 
отримала послугу соціального 
супроводу. Після проведеної 
роботи 34 родини подолали 
складні життєві обставини, 10 – 
мінімізували.  
Про проблеми учасників АТО, 
які виявлені під час роботи з 
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відповідною категорією сімей, 
спеціалісти центрів інформують 
районні державні адміністрації 
та органи місцевого 
самоврядування з метою 
скоординованого залучення всіх 
суб’єктів соціальної роботи для 
надання необхідної допомоги 
родинам учасників АТО.  

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 

2019-2023 
роки 

Департамент 
сім`ї, молоді 
та спорту 
обласної 
державної 
адміністрації 

– – – Заходи щодо підтримки сімей, 

зокрема поліпшення житлових 

та соціально-побутових умов 

багатодітних сімей, 

передбачено в Комплексній 

обласній програмі підтримки 

сім’ї, забезпечення гендерної 

рівності та протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року. 
У межах передбачених коштів в 
рамках програми з обласного 
бюджету на вирішення 
соціально-побутових проблем 
багатодітних сімей 
першочергова підтримка 
надається багатодітним сім’ям, 
у яких є учасники АТО, ООС та 
сім’ям, яким раніше допомога 
не надавалася.  

6.4. Проведення заходів для дітей 
з багатодітних сімей учасників 
АТО, ООС, загиблих та 
поранених учасників АТО, ООС, 
зокрема до новорічних та 
різдвяних свят 

2019-2023 
роки 

Департамент 
сім`ї, молоді 
та спорту 
обласної 
державної 
адміністрації 

– – – Департаментом сім’ї, молоді та 
спорту облдержадміністрації 
проведено благодійну акцію до 
новорічних свят для дітей 
військовослужбовців, які 
загинули під час участі в АТО, 
ООС, або померли внаслідок 
поранення, контузії чи 
каліцтва, отриманих у районах 
проведення АТО, ООС.  
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89 дітей загиблих учасників 
АТО, ООС отримали сувенірні 
солодкі подарунки на загальну 
суму 27,2 тис. грн. 

6.5. Забезпечення оздоровчими та 
відпочинковими послугами дітей 
учасників АТО, ООС 

2019-2023 
роки 

Департамент 
сім`ї, молоді 
та спорту 
обласної 
державної 
адміністрації 

– – – У зв’язку з карантинними 
обмеженнями з метою 
запобігання поширенню на 
території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, заплановані 
заходи з оздоровлення та 
відпочинку дітей в області 
скасовано. 
Разом з тим, оздоровлення 
здійснювалось на базі дитячого 
закладу санаторного типу 
«Чайка», в МДЦ «Артек» та 
УДЦ «Молода гвардія». 
Протягом року в них 
оздоровилися 494 дитини. 
Серед пільгової категорії дітей 
учасників АТО, ООС у 2020 
році оздоровленням 
забезпечено 83 дитини. 

7. Проведення 
заходів 
національно-
патріотичного 
виховання 

7.1. Сприяння: 
- 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 

Управління 
освіти і науки 
обласної 
державної 
адміністрації, 
заклади вищої 
та фахової 
передвищої 
освіти 

– – – У закладах вищої та фахової 
передвищої освіти діють 
волонтерські центри допомоги 
воїнам АТО, де студенти мають 
можливість отримати 
практичний досвід відповідної 
роботи та реалізувати свої 
доброчинні прагнення. 
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7.2. Сприяння залученню 
учасників АТО, ООС до 
національно-патріотичних 
заходів 

2019-2023 
роки 

Департамент 
сім`ї, молоді 
та спорту 
обласної 
державної 
адміністрації 

– – – Департаментом сім’ї, молоді та 
спорту облдержадміністрації 
напрацьовуються, 
організовуються та реалізуються 
заходи з національно-
патріотичного виховання, за 
активної участі інститутів 
громадянського суспільства, 
учасників АТО, ООС, 
представників Координаційної 
ради з питань національно-
патріотичного виховання при 
облдержадміністрації та 
волонтерів. Протягом 2020 року 
проведено ряд заходів 
національно-патріотичного 
виховання із залученням 
учасників АТО, ООС, а саме: 
Щорічно, 29 січня, біля 
залізничної станції Крути на 
території Меморіального 
комплексу «Пам’яті героїв 
Крут» (село Пам’ятне 
Борзнянського району 
Чернігівської області) 
проходить вшановування 
пам’яті героїв, які загинули в 
ім’я незалежності України. 
Забезпечено участь родин 
загиблих учасників АТО, 
представників громадських 
організацій національно-
патріотичного спрямування, у 
тому числі учасників АТО, 
ООС, у заходах з відзначення 
102-ї річниці бою під Крутами.  
З 8 по 9 лютого 2020 року в с. 
Мала Кошелівка Ніжинського 
району відбувся історичний 
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семінар-тренінг «Воїн нації», 
присвячений українському 
герою Степану Бандері. Близько 
40 учасників, молодь 
допризовного віку, з 
Чернігівської та Київської 
областей, навчалася надавати 
допомогу при травмах, 
переохолодженні, проходили 
заняття з культури поводження 
зі зброєю, самооборони, 
відпрацьовували влучність при 
стрільбі з пневматики. 
Інструктори – учасники АТО, 
ООС. 
21.02.2020 у Сновську під 
керівництвом заступника голови 
Чернігівської ОДА відбулося 
виїзне засідання Координаційної 
ради з питань національно-
патріотичного виховання при 
облдержадміністрації. До заходу 
долучилися представники 
відповідних координаційних рад 
при Городнянській, 
Корюківській, Менській, 
Чернігівській 
райдержадміністраціях, родини 
загиблих на сході України 
бійців, учасники АТО, ООС, 
громадськість.  
З 29 по 31 липня у місті Седневі 
відбувся обласний національно-
патріотичний форум «Сіверська 
брама». Організатори заходу - 
Департамент сім'ї, молоді та 
спорту обласної державної 
адміністрації, КУ 
«Чернігівський обласний 
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молодіжний центр» 
Чернігівської обласної ради. 
Мета форуму – налагодження 
конструктивної взаємодії між 
інститутами громадянського 
суспільства в поширенні, 
впровадженні й популяризації 
національно-патріотичного 
виховання в регіоні. Участь у 
заході взяли представники 
структурних підрозділів з 
питань молоді та спорту 
райдержадміністрацій, 
об’єднаних територіальних 
громад, інститутів 
громадянського суспільства, які 
працюють у сфері національно-
патріотичного виховання. Серед 
поважних спікерів і гостей були 
представники Українського 
інституту національної пам’яті, 
Національної скаутської 
організації України «Пласт», 
Асоціації молодіжних центрів 
України, громадських 
організацій та учасники бойових 
дій АТО, ООС, добровольці 
батальйону особливого 
призначення «Чернігів». 
З 27 по 30 серпня 2020 року, в с. 
Матіївка Бахмацького району 
проходив Військово-
патріотичний вишкіл «Сіверські 
воїни» до 100-річчя Першого 
зимового походу – переможець 
конкурсу проектів громадських 
організацій. Мета проекту – 
підвищення національної 
свідомості та патріотичного 
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духу, збільшення чисельності 
молоді, підготовленої до служби 
в ЗСУ, надання молоді основних 
навичок військової справи, 
медицини, виживання в 
екстремальних умовах. В заході 
взяли участь 50 молодих людей 
з різних районів Чернігівської 
області. Проводили вишкіл ГЕО 
«Мама-86-Ніжин» та ГО «Дозір 
Крук». Серед інструкторів були 
учасники 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 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 

2019-2023 
роки 

Управління 
Держпраці у 
Чернігівській 
області 

– – – З питання дотримання 
соціальних гарантій 
військовослужбовцям у                    
2020 році до Управління 
Управління Держпраці у 
Чернігівській області надійшло 
6 звернень громадян.  
Відповідно до викладеної у 
зверненнях інформації 
Управлінням проведено 5 
контрольних заходів, за 
результатами яких встановлено, 
що 3 роботодавцями допущено 
порушення вимог Порядку 
обчислення середньої заробітної 
плати, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 08.02.1995 № 100, 
порушення норм ст.ст. 49, 115 та 
119 КЗпП України.  
З метою поновлення порушених 
трудових прав працівників, 
роботодавцям видано 3 
приписи, складено відносно них 
3 адміністративні протоколи за 
ч.ч. 1 та 7 ст. 41 КУпАП та 
направлено до правоохоронних 
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органів матеріали інспектування 
для прийняття рішення щодо  
притягнення керівника-
порушника до кримінальної 
відповідальності за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 175 
КК України. 

8.2. Здійснення заходів щодо 
інформування роботодавців 
області про найбільш ефективні 
способи додержання 
законодавства про працю, у тому 
числі – зниження рівня 
незадекларованої праці 

2019-2023 
роки 

Управління 
Держпраці у 
Чернігівській 
області 

– – – Посадовими особами 
Управління Держпраці у 
Чернігівській області, на 
підставі пункту 28 Порядку 
здійснення державного 
контролю за додержанням 
законодавства про працю, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
21.08.2019 № 823 (зі змінами), 
проведено 15 762 відвідування 
роботодавців, з метою 
інформування про найбільш 
ефективні способи дотримання 
законодавства про працю, 
моніторингу стану його 
дотримання, у тому числі – 
щодо оформлення трудових 
відносин. За результатами 
проведених заходів 
інформування упродовж 2020 
року роботодавцями області 
збільшено рівень задекларованої 
праці майже на 15,4 тис. осіб. 

8.3. Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи для 
роботодавців (семінари, наради, 
публікації та виступи у засобах 
масової інформації) з питань 
додержання законодавства про 
працю, особливо в частині 
легалізації зайнятості, 

2019-2023 
роки 

Управління 
Держпраці у 
Чернігівській 
області, 
Департамент 
соціального 
захисту 
населення 

– – – 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 
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своєчасності оплати праці, 
соціальних гарантій, захисту 
трудових прав учасників АТО, 
ООС 

обласної 
державної 
адміністрації 

інспекторами у 2020 році 
проведено 6 889 семінарів, 
нарад, «круглих столів», лекцій, 
прийнято участь у комісіях з 
питань погашення 
заборгованості із виплати 
заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат, 
інших засіданнях дорадчих 
органів, тощо. 
На особистому прийомі до 
Управління Держпраці у 
Чернігівській області 
звернулося 4,6 тис. осіб, яким 
надано консультації та 
роз’яснення з питань 
додержання вимог трудового 
законодавства та інших 
нормативно-правових актів.  
Значна увага приділяється 
інформаційно-роз’яснювальній 
роботі у засобах масової 
інформації та на офіційному 
вебсайті Управління – 
систематично публікуються 
матеріали щодо висвітлення 
роботи Управління з питань 
погашення заборгованості із 
заробітної плати, сприяння 
легалізації заробітної плати та 
трудових відносин на суб’єктах 
господарювання області, 
притягнення роботодавців до 
фінансової відповідальності за 
порушення законодавства про 
працю та зайнятість населення. 

9. Сприяння 
зайнятості 

9.1. Надання повного комплексу 
адресних соціальних послуг 

2019-2023 
роки 

Чернігівський 
обласний 

Фонд 
загально-

– – Впродовж 2020 року 
чисельність працевлаштованих 
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учасників АТО, 
ООС 

ветеранам. Сприяння їх 
першочерговому 
працевлаштуванню, у тому числі 
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 

центр 
зайнятості 

обов’язко-
вого держав-
ного соціаль-
ного 
страхування 
України на 
випадок 
безробіття 

(у тому числі самостійно та 
шляхом укладання цивільно-
правових угод) учасників АТО, 
ООС склала 138 осіб, з них за 
направленнями обласної служби 
зайнятості – 93 особи.  
У звітному році 3 учасника АТО 
отримали одноразову допомогу 
по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності.  
Шляхом компенсації 
роботодавцям витрат у розмірі 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за 
створення нових робочих місць 
працевлаштовано 4 безробітних 
з числа учасників АТО. 

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 

2019-2023 
роки 

Чернігівський 
обласний 
центр 
зайнятості 

Фонд 
загально-
обов’язко-
вого дер-
жавного 
соціального 
страхування 
України на 
випадок 
безробіття 

– – Впродовж 2020 року 504 
демобілізовані учасника АТО, 
ООС, які перебували на обліку в 
службі зайнятості, у тому числі 
472 безробітних, отримали 1,3 
тис. різноманітних 
профорієнтаційних послуг. 
Зокрема, 187 особам були надані 
індивідуальні консультації, у 
тому числі 20 осіб пройшли 
профдіагностичне та 
психодіагностичне тестування, 
ще для 22 учасників АТО 
проведений профвідбір. 
Також у звітному році 
проведено 7 інформаційних 
семінарів для цієї категорії 
безробітних, участь в яких  
взяли 33 військовослужбовця, з 
них 12 учасників АТО. До 
проведення заходів долучились 
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представники територіальних 
центрів комплектування та 
соціальної підтримки, бюро 
правової допомоги, відділу 
земельних ресурсів РДА, 
райцентру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 
З метою активізації власних 
зусиль та підвищення мотивації 
до працевлаштування, 
опанування навичок складання 
резюме та проходження 
співбесіди з роботодавцями 
впродовж 2020 року 184 
безробітних учасника АТО 
взяли участь в тематичних 
семінарах з техніки пошуку 
роботи, 22 особи залучено до 
семінарів з питань професійного 
навчання та здобуття 
актуальних на ринку праці 
професій. В семінарах з питань 
організації підприємницької 
діяльності та самозайнятості 
взяли участь 15 безробітних з 
числа демобілізованих 
учасників АТО, 60 осіб 
відвідали семінари з орієнтації 
на військову службу за 
контрактом в Збройних Силах 
України, 37 осіб взяли участь у 
тренінгах з підвищення 
мотивації до працевлаштування, 
15 осіб стали учасниками 
семінарів «Ризики нелегальної 
трудової міграції», 34 особи 
відвідали ярмарки вакансій та 
презентації роботодавців, 28 
безробітних взяли участь в 
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онлайн вебінарах з різної 
тематики.  
Крім того, в Чернігівському 
міському центрі зайнятості 
проведений вебінар для 
військовослужбовців та 
учасників АТО на тему 
«Загальні питання зайнятості, 
підприємництво, ваучери» щодо 
навчання звільнених у запас 
військовослужбовців, учасників 
АТО та членів їх сімей в рамках 
проекту «Україна-Норвегія». 
Участь в заході взяли 30 осіб 
вказаної категорії, які не 
перебувають на обліку в службі 
зайнятості та виявили 
зацікавленість в здобутті 
актуальних на ринку праці 
спеціальностей на базі 
національного університету 
«Чернігівська політехніка».  
Слід зазначити, що через 
карантин у зв’язку із 
захворюваністю на COVID-19 
проведення групових заходів 
для клієнтів служби зайнятості 
було суттєво обмежено, а в 
окремі періоди й взагалі 
призупинено.   
Проходили професійне 
навчання в 2020 році за 
направленням служби 
зайнятості 9 безробітних з числа 
учасників АТО, з них 4 вже 
працевлаштовано. 
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9.3. Залучення безробітних 
учасників АТО, ООС до 
громадських та інших робіт 
тимчасового характеру, які 
заохочують та стимулюють до 
продуктивної зайнятості та 
надають їм матеріальну 
підтримку 

2019-2023 
роки 

Чернігівський 
обласний 
центр 
зайнятості 

Фонд 
загально-
обов’язкового 
державного 
соціального 
страхування 
України на 
випадок 
безробіття 

– – Впродовж 2020 року 6 осіб з 
числа демобілізованих 
учасників АТО, ООС брали 
участь у громадських роботах та 
інших роботах тимчасового 
характеру. 

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 

2019-2023 
роки 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення, 
місцеві 
управління 
соціального 
захисту 
населення 

Державний 
бюджет 

– – Органами соціального захисту 
населення здійснюється 
реалізація бюджетної програми 
за напрямком соціальна та 
професійна адаптація учасників 
АТО, ООС. У межах виділених 
коштів у 2020 році укладено 
тристоронні договори із 
суб’єктами освітньої діяльності 
про надання послуг із 
здійснення заходів із 
професійної адаптації 130 
учасників АТО, ООС за 
професією «водій 
автотранспортних засобів» 
різних категорій на загальну 
суму 1,1 млн гривень. Це сприяє 
підвищенню 
конкурентоспроможності на 
ринку праці даної категорії осіб 
та дозволяє колишнім бійцям 
знайти робоче місце для 
реалізації себе у мирному житті. 

10.2. У рамках реалізації Проекту 
«Україна – Норвегія» забезпечити 
роботу за програмою 
«Професійна підготовка 
звільнених в запас 
військовослужбовців Збройних 
Сил України та інших силових 

2019-2023 
роки 

Управління 
освіти і науки 
обласної 
державної 
адміністрації, 
Чернігівський 
національний 

– – – Із метою зменшення впливу 
негативних соціальних наслідків 
економічних реформ і реформ 
оборонного сектору України для 
звільнених у запас 
військовослужбовців, учасників 
АТО та членів їх сімей на базі 
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структур, членів їх сімей та 
сприяння їх працевлаштуванню» 

технологічни
й університет 

Чернігівського національного 
технологічного університету 
організовано роботу з реалізації 
проекту «Україна-Норвегія». 
Здійснюється професійна 
перепідготовка 
військовослужбовців та членів 
їх сімей на цивільні 
спеціальності, що користуються 
попитом на ринку праці 
України, та надається підтримка 
учасникам проекту у правовій та 
соціальній адаптації до умов 
громадянського суспільства. 

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 

2019-2023 
роки 

Управління 
освіти і науки 
обласної 
державної 
адміністрації, 
заклади вищої 
та фахової 
передвищої 
освіти 

– – – Держава забезпечує учасникам 
бойових дій та їх дітям цільову 
підтримку для здобуття фахової 
передвищої та вищої освіти у 
державних і комунальних 
закладах освіти. У 2019-2020 
навчальному році у зазначених 
закладах освіти області 
здобувають освіту 42 особи, 
визнані учасниками бойових дій 
(у тому числі 39 – за бюджетні 
кошти) та 558 дітей осіб, 
визнаних учасниками бойових 
дій (у тому числі 552 – за 
бюджетні кошти). 
У закладах вищої та фахової 
передвищої освіти області 
передбачено можливість 
отримання ступеневої освіти за 
спорідненим напрямом 
підготовки для різних категорій 
студентів, у тому числі 
учасників АТО, ООС, їх дітей та 
бійців-добровольців.  
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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 15,0 у т.ч.: – Пункт виключено у зв’язку із 
змінами в законодавстві 
 І  

етап 
2019 15,0 

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 1420,0 у т.ч.: 140,0 У 2020 році за рахунок коштів 
обласного бюджету одноразову 
грошову допомогу на 
спорудження надгробка на 
могилі загиблого (померлого) 
учасника АТО виплачено  
7 родинам на загальну суму  
140,0 тис. гривень. 
 

І  
етап 

2019 520,0 

2020 300,0 

2021 200,0 

ІІ етап 2022 200,0 

2023 200,0 

11.3. Забезпечення виплати 
одноразової матеріальної 
допомоги до Дня пам’яті 
захисників України, які загинули 
у боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України один раз на рік 
 

2020- 
2023 роки 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

Усього 5200,0 у т.ч. 1010,0 Щорічну одноразову матеріальну 
допомогу отримали 335 членів 
сім’ї загиблого (померлого) 
ветерана війни відповідно до 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» або 
військовослужбовця, який 
загинув чи помер (пропав 
безвісти) під час проходження 
військової служби відповідно до 
Закону України «Про 
соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів 
їх сімей», з числа учасників 
АТО, ООС у розмірі 5000 грн 
пропорційно кожному члену 
сім’ї 
 
 

І  
етап 

2020 1100,0 

2021 1300,0 

ІІ етап 2022 1400,0 

2023 1400,0 
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11.4. Забезпечення виплати 
матеріальної допомоги членам 
сімей загиблого (померлого) 
учасника АТО, ООС 
 
 
 
 
 
 
 

2019- 
2023 роки 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

Усього 13800,0 у 
т.ч.: 

2386,0 Щомісячну матеріальну 
допомогу отримали 402 члена 
сім’ї осіб, які приймали 
безпосередньо участь в АТО, 
ООС та мають статус членів 
сім’ї загиблого (померлого) 
ветерана війни відповідно до 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» і батьки, 
дружини, діти 
військовослужбовця, який 
загинув чи помер (пропав 
безвісти) під час проходження 
військової служби відповідно до 
Закону України «Про 
соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів 
їх сімей» у розмірі 500,0 гривень 
на загальну суму 2386,0 тис. 
гривень. 
 

І  
етап 

2019 2300,0 

2020 2500,0 

2021 3000,0 

ІІ етап 

2022 3000,0 

2023 3000,0 

11.5. Забезпечення виплати 
одноразової матеріальної 
допомоги до Дня Матері та Дня 
Батька один раз на рік 

2019- 
2023 роки 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

Усього 7600,0 у т.ч.: 1125,0 
(у т.ч. 750,0 

до Дня 
Матері; 

375,0 до Дня 
Батька) 

Щорічну одноразову 
матеріальну допомогу до Дня 
Матері та Дня Батька у розмірі 
5000 гривень отримали 225 
осіб (150 матерів та 75 батьків). 
 

І  
етап 

2019 1400,0 

2020 1400,0 

2021 1600,0 

ІІ етап 
2022 1600,0 

2023 1600,0 
11.6. Забезпечення виплати 
одноразової матеріальної 
допомоги до Дня захисту дітей 
один раз на рік 

2019- 
2023 роки 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

Усього 2360,0 у т.ч.: 435,0 Щорічну одноразову 
матеріальну допомогу у розмірі  
5000 гривень отримали 87 дітей 
загиблого (померлого) ветерана 
війни з числа учасників АТО, 
ООС та військовослужбовця, 
який загинув чи помер (пропав 
безвісти) під час проходження 
військової служби. 

І  
етап 

2019 410,0 

2020 450,0 

2021 500,0 

ІІ етап 2022 500,0 

2023 500,0 



HCBJTileHIDI y 
icQeBHX 3aco6 
aCOBOI 

· cpopMmii: 
axo.n.ia y paMKax 
eani3mi1 
porpaMH 

11. 7. 3a6e3rre'IeHID1 mnurarn: 
O,D,H0pa30B01 Marepiam,Hoi: 
Oil~Morn ):(0 )];IDI B):(OBH 0):(HH pa3 
Bp!K 

HCBirneHIDI y MiCQeBHX 3aco6 
acoaoi: iHcpopMBQii: 3axo):(iB 
aMKax peani3BQii: 11porpaMH 

.il:HpeKTOp .IJ:errapTaMeHTY 
CO[(laJIJ,HOI'O 3aXHCTY HaceJieHH5! 
o6nacHoi" .n;ep)KaBHOI a.n;MiHicTpau;ii" 

2020-
2023 pOKH 

2019-2023 
pOKH 

e~apTaMeHT 
OQJaJII,HOro 
axncTy 

eplKaBHOi: 
MiHiCT]JBQil 

errapTBMeHT 
· cpopMBQili:Ho 
. ):(IB.Jll,HOCTi Ta 

OMYffiKBQiil: 3 
OMB):(ChfilCT 
o6nacHoi: 

eplKaaHoi: 
MiHiCTpaQii: 

23 

06nacHHil: 
foO):()KeT 

ChOro 2150,0 y T.'I.: 
I 020 450,0 

021 500,0 

022 600,0 

023 600,0 

335,0 Opi'IHy 0):(HOpa30B 
arepiam,Ity ):(OIIOMOry y p03Mipi 
000 rpHBeHh OTpHMBilH 67 B):(i 
arn6noro (rroMepnoro) BeTepaa 
iil:Hn 3 '!Hcna yqacHHKiB ATO, 
QC Ta BiHChKOB0CnylK60BI.(5!, 

il: 3arnHYB 'IH rroMep (rrporraa 
e3aicrn) rri.r( qac rrpoXO):(lKeH 
iHChKOBOI CnylK6H. 
a ocjiiQiHHOMy Be6-cail:Ti 
6nacHOI ):(eplKaBHOi 

IHICTpaQil cpYffKHiOHye 
y6pnKa «3axHCHHKaM Y KpfilHlf)). 

rri.r(py6pnQi «)];orroMor 
acHHKaM ATO/OOC» 

03MimeHa Heo6xi.r(Ha iHcpopMm· 
yqacHHKiB ATO/OOC, a 

i.r(py6pl!I(i «fepoi: He BMHpalOTh» 
iHcjJOpMaQlli rrpo MelIIKaHQiB 

epHiriBIQHHH, 5lKi 3arHHynn 
oHi rrpoae):(eHIDI ATO. 
i.r(rroswii MBTepiann H 
oc-iiil:Hiil: OCHOBi p03CHila10ThC 
errapTaMeHTOM ):(Il5l p03MimeH 
MicQeBHX 3MI. 

Oner PYCIH 




