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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ №

2020 року сесія 7 скликання

Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 
затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня

2018 року №705, за 2019 рік

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», враховуючи 
подання обласної державної адміністрації та висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, з питань 
учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та 
зв’язків з громадськістю обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника директора Департаменту соціальної та 
молодіжної політики обласної державної адміністрації Мельника О.В. про хід 
виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №705, за 2019 рік взяти до відома 
(додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур 
Г.Ф.), з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського 
руху та зв’язків з громадськістю (Бородій О.І.)-

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток до рішення___сесії
обласної Ради 7 скликання 
від______________ 2020 р №_

Інформація про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 

2016-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №705, за 2019 рік

Виконання заходів і завдань Програми
№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст
заходу/напрям
діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності

Досягнутий результат

1 Забезпечення соціальної 
підтримки та адаптації 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил, членів їх 
сімей, в т.ч. членів сімей 
загиблих (померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

Забезпечення матеріальної 
підтримки сімей загиблих, 
сімей померлих 
демобілізованих 
військовослужбовців та 
особам, які отримали 
поранення під час 
проходження АТО/О ОС

1.1 Надання одноразової 
матеріальної допомоги сім’ям 
загиблих, сім’ям померлих 
демобілізованих 
військовослужбовців та 
особам, які отримали 
поранення під час 
проходження АТО/ООС в 
східних областях України та 
надання матеріальної 
допомоги членам сімей 
загиблих
військовослужбовців з нагоди 
ювілейних та пам’ятних дат 
створення військових частин

Допомогу у 2019 році виплачено: 
по 60 тис грн - 13 сім’ям загиблих (померлих) осіб, 
які брали участь в антитерористичній операції 
/операції об’єднаних сил на суму 780 тис грн.; 
по 20 тис грн - 48 особам, які отримали травми, 
поранення, контузії, каліцтва на суму 960 тис. грн. 
з нагоди ювілейних та пам’ятних дат створення 
військових частин
по 1 тис грн - 54 членам сімей загиблих 
військовослужбовців військових частин 3028, 3008, 
2193 на суму 54 тис грн.

Покращення соціального 
стану учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил та членів їх

1.2 Вивчення потреб сімей 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил шляхом дослідження їх 
соціально-побутових умов,

У 2019 році надано соціальних послуг 4650 сім’ям 
мобілізованих, з них 3537 сімей демобілізованих. У 
цих сім’ях виховується 2770 дітей.
У результаті проведеної роботи задоволено потреби 
щодо:

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації



сімей складання «соціальних 
паспортів» для забезпечення 
надання їм соціальної 
допомоги.

- психологічної допомоги -  1950 осіб;
- юридичної допомоги -  473 сім’ї;
- працевлаштування -  181 особа;
- земельної ділянки -  327 осіб;
- матеріальної допомоги -  423 сім’ї;
- гуманітарної допомоги -  113 сімей;
- оформлення / відновлення документів -  1307 
сімей.
За результатами визначених потреб центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
здійснюється надання соціальних послуг в межах 
повноважень та переадресація до відповідних 
закладів, установ, організацій.

Задоволення потреб сімей 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

1.3. Проведення щомісячних 
засідань дорадчих органів 
при райдержадміністраціях та 
виконкомах міських рад міст 
обласного значення, на які 
покладено завдання 
координації роботи з сім’ями 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил, з метою організації, 
здійснення та моніторингу 
надання соціальної підтримки 
цим сім’ям відповідно до їх 
потреб

3 метою організації, здійснення та моніторингу 
надання соціальної підтримки сім’ям учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил відповідно до їх потреб щомісячно проводяться 
засідання дорадчих органів при 
райдержадміністраціях і виконкомах міських рад 
міст обласного значення та щомісячні наради під 
головуванням голови ОДА з головами 
райдержадміністрацій та міськими головами міст 
обласного значення.
Так, протягом 2019 року проведено 22 засідання 
обласної земельної комісії облдержадміністрації в 
ході яких постійно розглядались питання надання 
учасникам антитерористичної операції земельних 
ділянок.

Забезпечення 
інформування учасників 
АТО/ООС та членів їх 
сімей про право на пільги 
та державні гарантії

1.4. Надання консультацій та 
аргументованих роз’яснень 
щодо застосування норм 
чинного законодавства в 
частині соціальних пільг та

Учасникам антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил та членам сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил органами 
соціального захисту населення постійно надаються

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



гарантій шляхом організації 
прийомів громадян 
мультидисциплінарними 
групами фахівців з виїздом у 
райони (міста) області.

консультації та роз’яснення норм чинного 
законодавства в частині соціальних пільг та 
гарантій.

Надання всебічної 
допомоги учасникам 
АТО/ООС та членам сімей 
загиблих з питань 
оформлення соціальної 
допомоги

1.5.Забезпечення 
супроводження соціальних 
питань учасників 
антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил, в тому числі тих, які 
перебувають на лікуванні та 
реабілітації у військових 
госпіталях та інших закладах 
охорони здоров’я і 
соціального супроводу осіб з 
інвалідністю за місцем 
проживання.

Забезпечено супроводження соціальних питань 
учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, в тому числі тих, які перебувають 
на лікуванні та реабілітації, у 2019 році:
579 військовослужбовців - Вінницьким обласним 
клінічним госпіталем ветеранів війни;
148 військовослужбовців - ВОПНЛ ім. О.І.Ющенка.

Фінансова підтримка 
членів сімей загиблих 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

1.6. Надання соціальної 
грошової допомоги членам 
сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил для компенсації за 
пільговий проїзд.

За рахунок коштів районних, міських бюджетів у 
2019 році 303 членам сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил надано адресну грошову допомогу 
у розмірі 720 тис грн для компенсації за пільговий 
проїзд.

Здобуття додаткових умінь 
та навичок учасниками 
АТО/ООС та членами 
сімей загиблих(померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/ операції 
об’єднаних сил

1.7. Організація 
безкоштовного навчання 
основам комп’ютерної 
грамотності учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей 
у Регіональному 
тренінговому центрі 
Вінницької обласної

У 2019 році проведено цикл тренінгів з основ 
комп’ютерної грамотності та основ роботи в мережі 
Інтернет для груп 240 учасників АТО/ООС.
В ході яких учасники ознайомилися з апаратною 
складовою комп'ютера, навчилися створювати 
текстові та графічні файли, здійснювати самостійно 
пошук необхідної інформації у світовій мережі 
Інтернет тощо.

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації



універсальної наукової 
бібліотеки ім. К.А. 
Тімірязєва.

Пільгове обслуговування 
учасників АТО/О ОС та 
членів їх сімей в 
бібліотечних закладах 
області

1.8. Організація і проведення 
благодійної акції «Бібліотека 
-  воїнам АТО».

У 2019 році в рамках проведення акції «Бібліотека 
-  воїнам АТО» 52 учасника АТО/ООС безкоштовно 
отримали річний читацький квиток в ОУНБ ім.
К.А. Тімірязєва.

Пільгове обслуговування 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей в 
театрально-видовищних та 
музейних закладах області

1.9. Забезпечення пільгового 
відвідування учасниками 
АТО/ООС та членів їх сімей 
театрально-видовищних та 
музейних закладів області

У 2019 році до участі в культурно-мистецьких та 
виставкових заходах було залучено 3032 учасника 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил та членів їх сімей.
Також, театральні вистави для дітей відвідали 1060 
осіб.

Підвищення рівня 
патріотизму серед 
населення

1.10. Створення у музейних, 
бібліотечних закладах 
тематичних виставок, 
експозицій, у тому числі 
фотовиставок, присвячених 
героїзму учасників АТО/ООС

Бібліотечними закладами області розгорнуто 
стаціонарні книжкові виставки, перегляди 
літератури, фотовиставки, тематичні полички 
національно-патріотичного спрямування, 
проведено години мужності, зустрічі - бесіди 3 
воїнами.

Надання соціальної 
підтримки дітям учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

1.11. Першочергове 
влаштування до дошкільних 
навчальних закладів дітей 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил та дітей загиблих 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’ єднаних 
сил.

Органами соціального захисту населення 
обліковано 9 дітей дошкільного віку (0-6 років) 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил.
Діти загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил та із сімей військовослужбовців зараховуються 
першочергово в дошкільні навчальні заклади.

Поліпшення соціального 
захисту членів сімей 
з агиб л их(померл их) 
учасників АТО/ООС та

1.12. Забезпечення 
безкоштовним харчуванням 
учнів 1-4 та 5-11 класів 
загальноосвітніх навчальних

88 дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, 
які мають відповідний статус «член сім'ї загиблого» 
та навчаються в загальноосвітніх навчальних 
закладах забезпечуються безкоштовним

Заступник директора Департаменту А /
соціальної та молодіжної політики т /
облдержадміністрації ^ лександР МЕЛЬНИК



членів сімей є 
учасників АТО/ООС

закладів - дітей: загиблих 
(померлих) учасників 
АТО/ООС, які мають 
відповідний статус «член 
сім'ї загиблого»; батьки яких 
були поранені під час участі в 
АТО/ООС; батьки яких є 
учасниками АТО/ООС.

харчуванням.

Поліпшення соціального 
захисту членів сімей 
загиблих(померлих) 
учасників АТО/ООС та 
членів сімей є 
учасників АТО/ООС

1.13. Забезпечення 
безкоштовним триразовим 
харчуванням вихованців 
дошкільних навчальних 
закладів з числа дітей 
загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС, які 
мають відповідний статус 
«член сім'ї загиблого»; батьки 
яких є учасниками 
АТО/ООС.

9 дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 
вихованці дошкільних навчальних закладів 
забезпечуються безкоштовним харчуванням.

Матеріальна підтримка 
учасників АТО/ООС та їх 
дітей

1.14. Компенсаційна виплата 
за навчання учасників 
антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил та їх дітей (уродженцям 
Вінницької області та особам, 
які на час подачі документів 
до навчального закладу 
офіційно були зареєстровані 
на території Вінницької 
області) на контрактній 
формі навчання денного 
відділення вищих навчальних 
закладів Вінницької області

У 2019 році 275 студентів отримали компенсаційну 
виплату за навчання на загальну суму 3 036 658 грн. 
Середній розмір виплати становить 11 042 грн.

Заступник директора Департаменту
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І-ІІ та III-IV рівнів 
акредитації, незалежно від 
форми власності закладу та 
які вперше здобувають 
певний освітньо- 
кваліфікаційний рівень, 
ступінь

Забезпечення матеріальної 
підтримки дітей 
загиблих(померлих) 
учасників АТО/ООС

1.15. Надання щорічної 
одноразової матеріальної 
допомоги дітям 
загиблих(померлих) 
учасників АТО/ООС до Дня 
святого Миколая

Вперше у 2019 році 109 дітей загиблих(померлих) 
учасників АТО/ООС отримали одноразову 
матеріальну допомогу на загальну суму 327 000 
грн..

2. Надання медичної 
допомоги та 
забезпечення реабілітації

Одержання учасниками 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил, в тому 
числі демобілізованим, 
повного комплексу 
медичних послуг

2.1. Забезпечення проведення 
обов’язкового медичного 
огляду військовослужбовців, 
звільнених в запас 
(демобілізованих), які були 
призвані на військову службу 
в особливий період 
(демобілізовані 
військовослужбовці) та 
направлення демобілізованих 
військовослужбовців у яких 
виявлені порушення у стані 
здоров’я, на стаціонарне 
обстеження у заклади 
охорони здоров’я.

Лікарями загальної практики сімейної медицини 
проводяться обов’язкові медичні огляди 
військовослужбовців, звільнених у запас 
(демобілізованих), які були призвані на військову 
службу під час мобілізації на особливий період та 
надано медичну допомогу, а також направлено на 
стаціонарне обстеження демобілізованих 
військовослужбовців, у яких виявлені порушення у 
стані здоров’я у заклади охорони здоров’я.

Одержання учасниками 
антитерористичної 
операції/ операції 
об’єднаних сил, в тому 
числі демобілізованим,

2.2. Організація медичного 
супроводження 
демобілізованих 
військовослужбовців шляхом 
проведення періодичних

Періодичні профілактичні медичні огляди 
проводяться лікарями загальної практики сімейної 
медицини та лікарями консультативних поліклінік, 
надається всебічна допомоги демобілізованим 
особам у проходженні медико-соціальних
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повного комплексу 
медичних послуг

медичних оглядів, надання 
всебічної допомоги таким 
категоріям осіб у 
проходженні медико- 
соціальних експертних 
комісій.

експертних комісій.
У 2019 році на МСЕК направлено 390 осіб, 
встановлено групу інвалідності 284 особам, а саме: 
III група - 187 особам; II група -  90 особам;
І група -  7 особам.

Проходження повного 
курсу реабілітації та 
відновлення здоров’я 
учасниками АТО в 
санаторних закладах

2.3. Організація оздоровлення 
та санаторно-курортного 
лікування дружин загиблих 
(померлих) учасників 
АТО/ООС разом з дітьми 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку (у разі якщо 
на вихованні є двоє і більше 
дітей різної вікової категорії, 
в тому числі дошкільного 
віку до участі в заходах з 
оздоровлення та санаторно- 
курортного лікування діти 
старшого шкільного віку), 
батьків загиблих(померлих) 
учасників АТО/ООС.

У 2019 році 21 особа з числа батьків загиблих 
військових, які загинули на сході України та 2 
вдови з 4 дітьми дошкільного і шкільного віку 
отримали послуги з оздоровлення у клінічному 
санаторії «Авангард» м. Немирів.

Надання допомоги 
пораненим учасникам 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

2.4. Забезпечення 
транспортування осіб з 
інвалідністю з числа 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил, які мають поранення до 
закладів охорони здоров’я, 
протезно-ортопедичних 
підприємств та установ, що 
надають послуги з 
реабілітації, лікування та

Транспортування осіб з інвалідністю з числа 
учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, які мають поранення до закладів 
охорони здоров’я, протезно-ортопедичних 
підприємств та установ, що надають послуги з 
реабілітації, лікування та адаптації здійснюється за 
запитом.
У м. Вінниці постійно працюють спеціалізовані 
транспортні служби для перевезення осіб 3 
обмеженими фізичними можливостями, а саме:
- при Вінницькому протезно-ортопедичному
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адаптації.
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підприємстві;
- Служба з надання послуг з безкоштовного 
перевезення осіб з інвалідністю І-ІІ групи з 
порушенням опорно-рухового апарату при 
Вінницькому міському центрі реабілітації інвалідів 
«Г армонія»;
- при місцевих центрах реабілітації інвалідів та 
дітей-інвалідів «Промінь» та «Поділля».
В Іллінецькому районі діє служба «Соціальне 
таксі» при Іллінецькому територіальному центрі 
соціального обслуговування громадян (надання 
соціальних послуг) безкоштовними послугами 
якого користуються особи з обмеженими 
фізичними можливостями для поїздок до 
лікувально-профілактичних, ортопедичних 
закладів, на консультації до спеціалістів 
соціального захисту, психологів, для отримання 
юридичних послуг та відвідування соціальних 
закладів району. У м. Хмільник діє соціально- 
транспортна служба «Надія» при Територіальному 
центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) для безкоштовного перевезення 
людей з інвалідністю та інших мало мобільних 
верств населення.
Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації у 2019 році проведена 
роз’яснювальна робота та консультаційний 
супровід органів соціального захисту населення 
щодо можливості отримання доступного 
транспорту для здійснення перевезення осіб з 
інвалідністю. В результаті проведеної роботи за 
рахунок коштів державного бюджету доступний 
транспорт отримали: Тульчинська міська об’єднана
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територіальна громада, Жданівська об’єднана 
територіальна громада, Шляхівська об’єднана 
територіальна громада, Вапнярська об’єднана 
територіальна громада, Томашпільська об’єднана 
територіальна громада, Немирівська об’єднана 
територіальна громада.

Соціальна підтримка 
учасників 
антитерористичної 
операції

2.5. Залучення фахівців з 
фізичної реабілітації до 
реабілітаційного процесу в 
госпіталях для ветеранів 
війни та закладах охорони 
здоров’я, що здійснюють 
реабілітацію учасників 
антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил, в тому числі 
демобілізованих 
військовослужбовців.

У Вінницькому обласному клінічному госпіталі 
ветеранів війни наявні та укомплектовані посади: 
лікар ЛФК -  1,0 посади, інструктор з ЛФК -  1,0 
посади, лікар фізіотерапевт -  2,75 посади.

Надання медичної 
допомоги учасникам 
антитерористичної 
операції/ операції 
об’єднаних сил

2.6. Забезпечення організації 
роботи Вінницького 
обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни, 
який є головним 
координатором роботи по 
організації надання медичної 
допомоги, проведення 
відновного лікування та 
реабілітаційних заходів 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил, в тому числі 
демобілізованих.

Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів 
війни є центром організаційно-методичного 
супроводу та координації роботи по медичному 
забезпеченню, реабілітації та відновному 
лікуванню учасників антитерористичної операції, в 
тому числі демобілізованих та членів сімей 
загиблих.

Надання медичної 2.7. Забезпечення організації Стаціонарне лікування, медичну та психологічну
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допомоги учасникам
антитерористичної
операції/
операції об’єднаних сил,

роботи на базі Вінницького 
обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни 
Обласного центру 
організаційно-методичного 
супроводу та координації по 
медичному забезпеченню, 
реабілітації та відновному 
лікуванню учасників 
антитерористичної операції/ 
операції об’єднаних сил, в 
тому числі демобілізованих 
та членів їх сімей.

реабілітацію у 2019 році отримали - 1031 учасник 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил, з них прооперовано -  87 осіб.

Надання медичної 
допомоги учасникам 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

2.8. Забезпечити організацію 
на базі обласних закладів 
охорони здоров'я (обласної 
клінічної лікарні ім. М.І. 
Пирогова, обласної 
психоневрологічної лікарні 
ім. акад. О.І. Ющенка, 
обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни) 
профільних комісій 3 
розгляду питань, пов’язаних 
із лікуванням та медичною 
реабілітацією учасників 
антитерористичної операції, в 
тому числі демобілізованих 
та членів їх сімей

На базі обласних закладів охорони здоров’я 
функціонують профільні комісії з розгляду питань, 
пов’язаних із лікуванням та медичною 
реабілітацією учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, в тому числі 
демобілізованих та членів їх сімей.

Надання медичної 
допомоги учасникам 
антитерористичної 
операції/ операції

2.9. Забезпечення зубного 
протезування учасників 
АТО/ООС, які цього 
потребують (за винятком

У 2019 році 161 учасник антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил забезпечений 
зубним протезування
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об’єднаних сил протезування з дорогоцінних 
металів)

3. Вшанування пам’яті 
учасників 
антитерористичної 
операції/ операції 
об’єднаних сил.

Увічнення пам’яті 
загиблих учасників 
антитер ористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

3.1. Виділення місць на 
центральних алеях кладовищ 
для поховання загиблих 
(померлих) осіб, які брали 
участь в АТО/ООС.

Виділення місць здійснюється на центральних 
алеях кладовищ для поховання загиблих 
(померлих) осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції/операції об’єднаних 
сил.

Вшанування пам’яті 
загиблих учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

3.2. Встановлення пам'ятних 
знаків, меморіальних дошок 
загиблим в АТО/ООС .

3 метою вшанування пам’яті загиблих учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил в населених пунктах області проводиться 
відповідна робота щодо перейменування вулиць, 
встановлення пам'ятних знаків, меморіальних 
дошок загиблим в АТО/ООС. Станом на 27.12.2019 
встановлено понад 90 меморіальних дошок.

Увічнення пам’яті 
загиблих учасників 
антитерористичної 
операції/ операції 
об’єднаних сил

3.3. Забезпечення поховання 
загиблих (померлих) осіб, які 
брали участь в АТО/ООС (у 
межах вимог діючого 
законодавства).

Управлінням у справах ветеранів війни 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації здійснено організаційні та 
координаційні заходи щодо проведення 
поховальних процесій 4 загиблих (померлих) 
учасників бойових дій на території області.

4. Надання правової 
допомоги.

Забезпечення правовою 
допомогою учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил та членів їх 
сімей

4.1. Надання безоплатної 
первинної та вторинної 
правової допомоги особам, 
які беруть (брали) участь в 
АТО та членам їх сімей 
відповідно до Закону України 
„Про безоплатну правову 
допомогу”.

У 2019 році послуги первинної та вторинної 
правової допомоги надано 307 учасникам 
антитерористичної операції/операції об’єнаних сил.

5. Забезпечення соціальної 
адаптації та надання 
психологічної допомоги 
учасникам 
антитерористичної

Психологічна реабілітація 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил та членів їх

5.1 .Надання психологічної 
підтримки учасникам 
антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил та членам їхніх сімей, в

У Вінницькому обласному клінічному госпіталі 
ветеранів війни (кабінет психотерапії) курс 
психотерапевтичної та психологічної реабілітації 
пройшли 1031 учасник антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, в тому числі
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операції/операції 
об’єднаних сил, в тому 
числі демобілізованим та 
членам їхніх сімей.

сімей тому числі в закладах 
охорони здоров’я.

демобілізовані.
Психологом та психотерапевтом розроблена карта 
психологічної діагностики учасників АТО/ООС.

Соціальна та психологічна 
реабілітація учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил та членів їх 
сімей.

5.2. Надання психологічної 
підтримки та проведення 
соціальної реабілітації 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил, у тому числі шляхом 
утворення груп підтримки, 
самодопомоги та 
взаємодопомоги для 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та 
залучення до таких груп.

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді у районах та містах області проведено 250 
заходів соціальної реабілітації, в яких взяли участь 
2172 осіб з числа учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей.

Соціально-психологічна 
підтримка дітей учасників 
антитерористичної 
операції/ операції 
об’єднаних сил та членів 
сімей загиблих учасників 
АТО/ООС.

5.3. Забезпечення психолого- 
педагогічного супроводу 
дітей шкільного віку із сімей 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил.

Психолого-педагогічним супроводом у І семестрі 
2019-2020 навчального року охоплено понад 6300 
дітей шкільного та дошкільного віку, в тому числі 
91 дитину з сімей загиблих(померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил.
Соціальні педагоги супроводжують близько 3 тис. 
дітей.
Практичними психологами та соціальними 
педагогами супроводжуються також понад 3.3 тис. 
учнів закладів загальної середньої освіти та 560 

анців закладів дошкільної освіти з сімей
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демобілізованих учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил.

Соціальна адаптація та 
психологічна підтримка 
сімей учасників 
АТО/ООС. Популяризація 
сімейного дозвілля, 
естетичного дозвілля, 
здорового та активного 
способу життя.

5.4. Здійснення соціальної 
адаптації учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей, 
членів сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО/ООС шляхом 
організації та проведення 
заходів, спрямованих на 
розвиток сімейного дозвілля:
- організація та проведення 
культурно-мистецьких та 
культурно-розважальних 
заходів;
- організація та проведення 
занять з іпотерапії для дітей;
- організація та проведення 
«Літнього наметового табору 
сімейного розвитку для 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил та членів їх сімей»;
- залучення до участі в 
спортивно-масових заходах, 
організація спортивних 
турнірів, змагань, 
відвідування басейнів, 
тренажерних залів тощо та 
сприяння участі в районних, 
обласних, Всеукраїнських 
змаганнях.

Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації у 2019 році організовано 
безкоштовне відвідування дітей учасників 
АТО/ООС культурно-розважальних заходів: 
кінотеатр «Мир» та "SmartCinema" - 505 дітей, 

дитячі вистави - 1060 дітей, театри та концерти -  
3032 особи, участь в майстер-класах мережі 
магазинів «Магік» - 29 осіб, тюбінговий парк -  44 
особи, відвідання мотузкового парку - 60 осіб, 
відвідування зоопарку -  160 осіб, батутної зони - 
230 осіб, клуб вивчення англійської мови «Friendly 
English» - 270 дітей.
Поїздки до аквапарку "7 океан" (м.Хмельницький) 
-  375 дітей, пікніки на природі -  750 дітей, 
оздоровлення членів сімей загиблих у санаторії 
«Авангард» - 27 осіб, поїздки для членів сімей 
учасників АТО/ООС до Карпат -  250 осіб, 
відвідування приватної стайні - 60 осіб, 
відвідування цирку -  150 осіб, фабрика ялинкових 
прикрас -  150 осіб, новорічний потяг -  450 дітей.

Відновлення та 5.5.Організація заходів, За оперативними даними, протягом 2019 р.
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вдосконалення 
професійних навичок і 
вмінь, як невід’ємної 
складової адаптації до 
життя в мирних умовах, 
підвищення
конкурентоспроможності 
на ринку праці

спрямованих на підвищення 
конкурентоспроможності 
учасників АТО/ООС на 
ринку праці шляхом 
відновлення, вдосконалення, 
набуття нових знань, умінь і 
навичок у т.ч. проведення 
тренінгів з бізнес-планування 
та ведення власної справи, в 
тому числі фермерського 
господарства, кооперативу 
тощо.

профорієнтаційними послугами охоплено 1692 
безробітних з числа демобілізованих учасників 
АТО. їм було надано 8204 послуги, зокрема 5365 -  
профінформаційні, 2832 - профконсультаційні 
послуги та 7 послуг з профвідбору (на замовлення 
роботодавця).
В обласній службі зайнятості отримували послуги 
1768 безробітних з числа військовослужбовців, які 
брали участь в антитерористичній операції та у 
здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії РФ в Донецькій та Луганській областях, 
1679 особам призначено виплату допомогу по 
безробіттю, працевлаштовано 456 осіб, зокрема 21 ■ 
шляхом виплати допомоги по безробіттю 
одноразово для організації підприємницької 
діяльності, 82 особи проходили професійне 
навчання, з яких 80 -  вже працевлаштовано, 49 -  
брали участь у громадських та інших роботах 
тимчасового характеру.
Протягом січня -  грудня 2019 року обласною 
службою зайнятості прийнято 7 рішень щодо 
компенсації витрат роботодавця у розмірі єдиного 
внеску за працевлаштованих на нові робочі місця 
демобілізованих військовослужбовців, відповідно 
до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість 
населення».

Соціальна адаптація та 
психологічна підтримка 
сімей учасників 
АТО/ООС. Розвиток 
сімейного дозвілля.

5.6.Організація для дітей 
учасників АТО/ООС, дітей 
загиблих, померлих 
військовослужбовців, 
учасників АТО/ООС , у тому 
числі спільно з сім’ями

У 2019 році організовано екскурсійний тур 
«Перлини Карпат» -150 осіб.
«Разом у новорічну казку до Карпат» - 100 осіб 
Завдяки міжнародним партнерським відносинам з 
Республікою Польща та фінансової підтримки 

[асного бюджету організовано оздоровлення та
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відпочинку, туристичних 
поїздок, екскурсій в межах 
області, по Україні та за її 
межами.

відпочинок
(1-9.08.2019) 20 дітей учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, в тому числі дітей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил у м.Кельце 
(Польща).
Вперше цього року, завдяки міжнародним 
партнерським відносинам з Республікою Румунія та 
фінансової підтримки обласного бюджету 
організовано оздоровлення та відпочинок 
(16-22.08.2019, 25-31.08.2019) 80 дітей учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил, в тому числі дітей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил у м. Ясси (Румунія).

6. Сприяння інститутам 
громадського суспільства 
у проведенні заходів

Стимулювання 
громадських організацій 
до вирішення актуальних 
питань учасників 
АТО/ООС та членів їх 
сімей.

6.1. Налагодження співпраці з 
інститутами громадянського 
суспільства з метою їх 
залучення до надання 
допомоги учасникам 
АТО/ООС.

На сайті облдержадміністрації з метою залучення 
до співпраці інститутів громадянського суспільства 
проводиться висвітлення інформації про конкурс 3 
визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання яких надається 
фінансова підтримка за рахунок коштів державного 
і місцевих бюджетів.

Надання фінансової 
підтримки інститутам 
громадянського 
суспільства на реалізацію 
їх проектів (заходів) за 
результатами конкурсного 
відбору.

6.2. Проведення конкурсу 3 
визначення програм 
(проектів, заходів), 
розроблених інститутами 
громадянського 
суспільства, для виконання 
яких надається фінансова 
підтримка за рахунок коштів 
державного і місцевих 
бюджетів, та проведення

За результатами конкурсу з визначення проектів 
(заходів), розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для реалізації яких надається 
фінансова підтримка (наказ Департаменту від 
30.09.2018 №78) у 2019 році фінансова підтримка 
надавалась інститутам громадянського суспільства, 
які стали переможцями, а саме:
- громадська організація «Вінницьке обласне 
товариство психологів та психотерапевтів» - проект 
«Психологічна реабілітація та соціальна адаптація
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моніторингу
стану виконання програм 
(проектів,заходів), визнаних 
переможцями конкурсу 
відповідно до вимог 
постанови
Кабінету Міністрів України 
від 12 жовтня 2011 р №1049

демобілізованих військовослужбовців, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції»;
- громадська організація «Спілка учасників АТО м. 
Хмільника та Хмільницького району» - проект 
«Психологічно-реабілітаційний табір вихідного дня 
для учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих».
У 2019 році оголошено конкурс з визначення 
проектів (заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка у 2020 році (наказ 
Департаменту від 21.03.2019 №72).______________

7. Патріотичне виховання 
молодого покоління

Виховання патріотично 
налаштованої учнівської 
молоді

7.1 Організація зустрічей 
дітей, учнівської та 
студентської молоді з 
учасниками 
антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил.

В навчальних закладах області проведено низку 
зустрічей з учасниками антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, також проведені 
уроки мужності, усні журнали, виховні години, 
години спілкування, перегляд відеофільмів

Надання комплексних 
послуг сприяння 
соціальній адаптації та 
ефективного вирішення 
проблем учасників 
АТО/О ОС та членів їх 
сімей, родин загиблих 
(померлих) учасників 
АТО/ООС *

Інформаційне 
забезпечення учасників 
АТО/ООС

8.1. Виготовлення та 
поширення серед учасників 
антитерористичної 
операції/операції об’єднаних 
сил пам’яток, «дорожніх 
карт» щодо пільг та 
державних гарантій

Поширено серед органів соціального захисту, 
громадських організацій, учасників 
антитерористичної операції такі інформаційні 
матеріали:
- брошуру «На допомогу захисникам Батьківщини»;
- оновлений буклет «Пам’ятка щодо пільг та 
державних гарантій учасникам антитерористичної 
операції та членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції» серед органів 
соціального захисту населення, громадських 
організацій, учасників антитерористичної операції;
- брошуру «Пам’ятка учасникам АТО. Права, 
обов’язки та гарантії соціального захисту»;________
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- буклети «Як подолати наслідки травматичних 
подій»;
- буклети «Що таке безоплатна вторинна правова 
допомога та як її отримати?», тощо.
На сайті облдержадміністрації створено банер 
«Управління у справах ветеранів війни», на якому 
розміщують новини, інформаційні матеріали, 
актуальна інформація для учасників АТО/ООС. 75 
публікацій у 2019 році.

Координація діяльності 
вирішення 
питань учасників 
АТО/ООС та членів їх 
сімей

8.2 Визначення окремого 
працівника (координатора) на 
рівні району (міста) з 
виключними 
функціональними 
повноваженнями з 
координації роботи у 
напрямку допомоги 
учасниками АТО/ООС та 
розміщенням у ЦНАПі

У кожній райдержадміністрації та міській раді міст 
обласного значення визначено окремого працівника 
(координатора) по роботі з учасниками АТО/ООС. 
Створено реєстр із 37 координаторів по роботі з 
учасниками АТО, інформація про яких розміщена 
на банері «Управління у справах ветеранів війни» 
обласної державної адміністрації в розділі 
«Контактна інформація».

Створення умов для 
підвищення професійних 
якостей координаторів, які 
працюють з учасниками 
АТО/ООС та членами їх 
сімей

8.3. Забезпечення проведення 
тренінгів, семінарів для 
працівників, відповідальних 
за надання допомоги 
учасникам АТО/ООС для 
координаторів районів/міст 
області, відповідальних за 
роботу з учасниками 
АТО/ООС та членами їх 
сімей

Працівники органів соціального захисту населення 
взяли участь у короткотерміновому семінарі 
«Соціальний захист осіб із числа ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції» (11- 
15.03.2019).
Участь у тренінгу «Якісна комунікація, як запорука 
соціальної адаптації ветеранів» тренер Френк 
Пьюселик (27-28.05.2019) взяли координатори, які 
відповідають за роботу з учасниками АТО/ООС та 
членами їх сімей.
Працівники управління у справах ветеранів війни 
взяли участь у короткотерміновому семінарі 
«Соціальний захист осіб із числа ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції» (23-
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25.09.2019).
Стимулювання 
громадських організацій 
щодо вирішення 
актуальних питань 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей

8.4. Організація та 
проведення координаційних 
зустрічей з місцевими 
громадськими організаціями 
учасників АТО/ООС в 
районах/містах області

Проведено зустріч з представниками районних 
громадських організацій учасників бойових дій у 
зоні АТО Вінницької області, у якому взяли участь 
53 інститути громадянського суспільства.

Поширення інформації 
серед населення про 
заходи (кращі практики) 
для учасників АТО/ООС 
та членів їх сімей

8.5 Систематизація кращих 
практик надання допомоги 
учасникам АТО/ООС та 
членам їх сімей у 
районах/містах області та 
поширення інформації про 
них

Здійснюється моніторинг кращих практик надання 
допомоги учасникам АТО/ООС в тому числі і в 
інших областях та їх висвітлення на сайті обласної 
державної адміністрації - банер «Управління у 
справах ветеранів війни».
Серед таких заходів проект оздоровлення вдів з 
дітьми та батьків загиблих військових, які загинули 
на сході України у клінічному санаторії «Авангард» 
м. Немирів, проект цикл поїздок дітей учасників 
антитерористичної операції до аквапарку "7 океан" 
(м.Хмельницький), екскурсійний тур «В гості до 
святого Миколая», проект «Дозвілля у місті під час 
літніх канікул».

Підвищення рівня 
поінформованості 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей

8.7. Забезпечення 
інформування учасників 
АТО/ООС, в т.ч. через 
соціальні мережі про заходи 
спрямовані на підтримку 
учасників АТО/ООС, членів 
їх сімей та сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО/ООС.

Забезпечено інформування учасників АТО/ООС 
через соціальні мережі та соціальні групи. 
http://www.vin.gov.ua/oblasnvi-tsentr-doDomohv-
исІїазпукат-аЮ
https://www.facebook.com/ егоиш/13 92967461003925/
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Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання
№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано Рівень виконання 
до затвердженого 
програмою (%)

І Показники продукту Програми
1 Співвідношення кількості членів 

сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО до кількості 
членів сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО, охоплених 
одноразовою матеріальною 
допомогою

% Розпорядження ОДА 99 99 100

2 Співвідношення кількості осіб, 
які отримали поранення під час 
проходження АТО до кількості 
осіб, які отримали поранення під 
час проходження АТО охоплених 
одноразовою матеріальною 
допомогою

% Розпорядження ОДА 98 98 100

3 Співвідношення кількості 
учасників АТО, охоплених 
медичною допомогою

% Департамент охорони 
здоров’я ОДА 93 93 100

4 Кількість проведених заходів, 
спрямованих на соціальну 
адаптацію та психологічну 
реабілітацію учасників АТО та 
членів їх сімей, членів сімей 
загиблих (померлих) учасників 
АТО

од. План заходів 25 25 100

5 Кількість проведених заходів, 
спрямованих на соціальну од. План заходів 15 15 100
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адаптацію та психологічну 
реабілітацію учасників АТО та 
членів їх сімей, членів сімей 
загиблих (померлих) учасників 
АТ О спільно з інститутами 
громадської діяльності

6 Кількість виготовленого 
інформаційного продукту 
(друкований, електронний, 
інтернет ресурс)

%
Сайт

облдержадміністрації, 
Сайт ДСМП

60 75 125

II Показники ефективності 
Програми

1 Питома вага учасників АТО та 
членів їх сімей, членів сімей 
загиблих (померлих) учасників 
АТО, охоплених заходами 
Програми

% План заходів 70 65 93

III Показники якості Програми
1 Охоплення комплексною 

соціальною підтримкою та 
допомогою учасників АТО та 
членів їх сімей, сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО

% План заходів 97 90 93

Заступник директора Департаменту 
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