
Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №

2021 року __сесія 8 скликання

Нро затвердження Обласної комплексної цільової програми
підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції
об’єднаних сил на 2022-2026 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 20, 22 
Бюджетного кодексу України, враховуючи подання обласної державної 
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету та з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення та ветеранів, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Обласну комплексну цільову програму підтримки 
учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 
2022-2026 роки, (далі -  Програма), (з додатками 1-5, що додаються).

2. Рекомендувати:

2.1 Обласній державній адміністрації, районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, 
територіальним громадам організувати виконання заходів передбачених 
Програмою.

2.2 Фінансування Програми здійснювати з обласного, місцевих бюджетів 
та інших джерел, незаборонених законодавством. Щороку, при формуванні 
відповідних бюджетів, передбачати видатки на реалізацію заходів Програми.

2.3 Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного 
значення, територіальних громад іноормувати про хІд виконання Програми 
Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації, відповідно до Порядку формування, фінансування і моніторингу 
виконання регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних 
програм соціально-економічного розвитку Вінницької області, затвердженого 
рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 38.



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 
комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.) 
та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів 
(Грубеляс І.П.).

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 до рішення
обласної Ради скликання
від серпня 2021 року№_

с е с і ї

1.1. Загальна характеристика Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил

на 2022-2026 роки

7

Ініціатор розроблення 
Програми:
Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми
Розробник програми

Співрозробник програми

Відповідальний 
виконавець Програми
Учасники Програми

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації_______
Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»
Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації
Структурні підрозділи обласної державної 
адміністрації, інститути громадянського 
суспільства ______________________

молодіжноїДепартамент соціальної та
політики облдержадміністрації_____________
Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації.
Департамент охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації, 
Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами
облдержадміністрації.
Департамент фінансів облдержадміністрації, 
Департамент гуманітарної політики 
облдержадміністрації.
Департамент правового забезпечення 
облдержадміністрації,
Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
Відділ у Вінницькій області Міністерства у 
справах ветеранів України,
Районні державні адміністрації,
Районні, сільські та селищні ради.
Ради територіальних громад.
Міські ради міст обласного значення. 
Інститути громадянського суспільства______

Термін реалізації програми 2022 -  2026 роки

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



7Л Етапи виконання програми 
(для довгостроковга 
т огю ш )

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які приймають 
участь у виконанні 
програми

Обласний, інші місцеві бюджети

9 Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього (тис. грн)

146 988,0

9.1 в тому числі бюджетних 
коштів

- 3 них коштів обласного 
бюджету (тис. грн)

146 988,0

10 Основні джерела 
фінансування програми

Обласний, інші місцеві бюджети

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників бойових дій, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2022-2026 роки (далі -  
Програма) -  це комплекс заходів, які реалізовуватимуться з метою надання 
комплексу соціальних, психологічних та інших послуг громадянам, які є 
учасниками бойових дій, членами їх сімей та членами сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», 
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 
України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській 
областях», Указів Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про 
додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операції» та від ЗО липня 2018 року №116 «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від ЗО квітня 2018 року «Про широкомасштабну 
антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», рішення 42 
сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 921 «Про Стратегію 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року».

Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці належного соціального, 
морально-психологічного стану учасників бойових дій, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, забезпеченні потреб у соціальному обслуговуванні та 
психологічній підтримці.

1,3. Мета програми
Метою обласної Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних 

завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем, які 
виникають у регіоні та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, 
спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної 
координації наявних ресурсів для забезпечення державних гарантій учасників 
бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки 
та етапи виконання програми.

Вирішення питань соціального захисту учасників бойових дій, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних, які потребують соціальної підтримки шляхом 
реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів структурними підрозділами 
обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими 
комітетами районних, міських, сільських, селищних рад, територіальними 
громадами, державними соціальними фондами, інститутами громадянського

Директор Департаменту у
соціальної та молодіжної політики ^  • гтпл^^ттсттхгг.
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕН



суспільства за рахунок бюджетів усіх рівнів, а також інших джерел, 
незаборонених чинним законодавством України.

Програма реалізується протягом 2022 -  2026 років.

1.5. Завдання програми та результативні показники
Виконання заходів Програми передбачає здійснення низки заходів, 

скерованих на реалізацію державної соціальної політики в області, охоплення 
максимальної кількості учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил заходами соціальної адаптації, психологічної підтримки та, забезпечення 
матеріальної підтримки таких осіб, шляхом додержання державних соціальних 
гарантій і впровадження додаткових регіональних форм адресної підтримки, 
збільшення есзективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та інститутів громадського суспільства, спільної 
координації наявних ресурсів.

Ресурсне забезпечення програми на 2022 рік становить 25631,0 тис. гри, на 
2023 -  27482,0 тис. гри, на 2024 -  29348,0 тис. грн, 2025 -  31278,0 тис. грн та на
2026 -  33249,0 тис. грн.

Показником продукту Програми є 100 відсоткове забезпечення виплат 
особам, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час участі в 
антитерористичній операції/операції об’єднаних сил; здійснення запланованих 
заходів, спрямованих на соціальну адаптацію та психологічну реабілітацію 
учасників антитерористичній операції/операції об’єднаних сил та членів їх 
сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, в тому числі спільно з інститутами 
громадянського суспільства; виготовлення інформаційного продукту протягом 
терміну реалізації Програми.

Показником ефективності Програми є питома вага учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей, членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил охоплених заходами Програми.

Показником якості Програми є надання комплексної соціальної підтримки 
та допомоги учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та 
членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил.

1.6. Напрями діяльності і заходи програми
З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а 

також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги 
фінансування з поділом на відповідні періоди (згідно з додатками).

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Управління та контроль за виконанням Програми, координацію дій між 

виконавцями, визначення порядку інформування (строків та форм звітності про 
хід виконання), створення допоміжних органів управління (координаційні ради, 
дирекції тощо) здійснюють:

Директор Департаменту у
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



- на рівні обласної Ради -  постійні комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету та з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та ветеранів;

- на рівні обласної державної адміністрації -  Департамент соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації.

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Ресурсне забезпечення Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил на 2022-2026 роки

Додаток 2 до рішення сесії
обласної Ради 8 скликання
від серпня 2021 року №__

тис грн
Обсяг коштів, 
які
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми

2022
р ік

2023
р ік

2024
р ік

2025
р ік

2026
р ік

Всього витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі:

25631,0 27482,0 29348,0 31278,0 33249,00 146988,0

державний
бюджет
обласний бюджет 25631,0 27482,0 29348,0 31278,0 33249,00 146988,0

кошти не
бюджетних
джерел
Інші місцеві 
бюджети

Відповідн
одо
потреби

Відповід 
не до 
потреби

Відповід 
но до 
потреби

Відповід 
но до 
потреби

Відповід 
но до 
потреби

Відповідно до 
потреби

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Результативні показники
забезпечення Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2022-2026 роки

Додаток З до рішення сесії
обласної Ради 8 скликання
від серпня 2021 року №

№
з/и

Назва показника Одиниця
виміру

Співвідношення 
кількості осіб, які 
отримали 
поранення під час 
проходження 
АТО/ООС до кількості 
осіб, які отримали 
поранення під час 
проходження 
АТО/ООС охоплених 
одноразовою 
матеріальною 
допомогою_______ _
Кількість проведених 
заходів, спрямованих 
на
соціальну адаптація та 
психологічну________

Вихідні 
дані на 
початок

дії
програми

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025 рік 2026 рік Всього за період 
дії програми

%
Показники продукту програми

95

од.

96

19

97

25

98

29

98,5

32

99

38

99

45

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обнасної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



4

II

реабілітацію 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей, членів 
сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО/ООС
Кількість проведених 
заходів, спрямованих 
на
соціальну адаптація та 
психологічну 
реабілітацію 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей, членів 
сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО/ООС спільно з 
інститутами 
громадського 
суспільства__________
Кількість
виготовленого
інформаційного
продукту
(друкований,
електронний, інтернет
ресурс)_____________

Питома вага з^асників 
АТО/ООС та членів їх 
сімей, членів сімей 
загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС,

од.

%

13 15

45

18 22

55 65

26 34

75 85 90

Показники ефективності програми
% 23 45 60 75 85 90 95

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



охоплених заходами 
Програми

III [Іоказники якості програми

1 Охоплення 
комплексною 
соціальною 
підтримкою та 
допомогою учасників 
АТО/ООС та членів їх 
сімей, сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО/ООС

% 65 70 75 80 85 90 100

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації
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Додаток 4 до рішення__сесії
обласної Ради 8 скликання
від ___________ 2021 року №_

№
з/п

Напрями діяльності та заходи Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної оиерації/операції об’єднаних сил на 2022-2026 роки

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Забезпечення 
соціальної 
підтримки та 
адаптації 
учасників бойових 
дій, членів їх сімей 
та членів сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

Перелік заходів 
програми

1.1 Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги особам, які 
отримали поранення 
під час проходження 
АТО/ООС в східних 
областях України та 
надання матеріальної 
допомоги членам 
сімей загиблих 
військовослужбовців 
з нагоди державних 
свят та дати 
створення військової 
частини

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації .

Термін
виконання

заходу

2022-2026
роки

Виконавці

Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент охорони 
здоров’я та 
реабілітації 
облдержадміністрації. 
Департамент з питань 
оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами
облдержадміністрації.
Департамент фінансів
облдержадміністрації.
Департамент
правового
забезпечення
облдержадміністраці
райдержадміністраці

Джерела
фінансувани

я

Обласний
бюджет

Інші місцеві 
бюджети

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн.

2022 рік-300,0
2023 рік-350,0
2024 рік-400,0
2025 рік -  450,0
2026 рік —500,0

Очікуваний
результат

Забезпечення 
матеріальної 
підтримки 
особам, яіа 
отримали 
поранення під 
час проходження 
АТО/ООС в 
східних областях 
України

Світлана ЯРМОЛЕНКО



1.2 проведення 
засідань дорадчих 
органів при 
райдержадміністраці 
ях та виконкомах 
міських рад міст 
обласного значення, 
на які покладено 
завдання
координації роботи з 
сім’ями учасників 
бойових дій,членами 
їх сімей та членами 
сімей загиблих 
(померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операціїУоперації 
об’єднаних сил 
з метою організації, 
здійснення та 
моніторингу 
надання соціальної 
підтримки цим 
сім’ям відповідно до 
їх потреб__________
1.3 Забезпечення
супроводження
соціальних

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

2022-2026
роки

міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні 
громади__________
Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації. 
Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
відділ у Вінницькій 
області Міністерства у 
справах ветеранів 
України,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні громади

2022-2026
роки

Обласний
бюджет

Інші місцеві 
бюджети

Департамент охорони 
здоров’я та 
реабілітації_________

Обласний
бюджет

2022 рік -  не 
потребує
2023 рік -  не 
потребує
2024 р ік -  не 
потребує
2025 рік -  не 
потребує
2026 рік - 
потребує

не

Не потребує

2022 рік -  не 
потребує
2023 рік не

Надання
соціальної
підтримки сім’ям
учасників
бойових
дій,членам їх
сімей та членам
сімей загиблих
(померлих)
учасників
антитерористичн
ої
операції/операції 
об’єднаних сил

Надання
всебічної
допомоги

Світлана ЯРМОЛЕНКО



питань учасників 
бойових дій, 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

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

1.5 Забезпечення 
пільгового 
відвідування 
учасниками

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

2022-2026
роки

облдержадміністрації, 
Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб, 
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні 
громади, заклади 
охорони здоров'я
Райдержадміністрації 
, міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні 
громади

Інші місцеві 
бюджети___
Інші місцеві 
бюджети

2022-2026
роки

Департамент 
гуманітарної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

потребує
2024 рік -  не 
потребує
2025 рік -  не 
потребує
2026 рік -  не 
потребує

2022 рік -  
відповідно до 
потреби
2023 р ік -  
відповідно до 
потреби
2024 р ік -  
відповідно до 
потреби
2025 рік -  
відповідно до 
потреби
2026 рік -  
відповідно до 
потреби

2022 рік -  не 
потребує
2023 рік -  не 
потребує

учасникам 
бойових дій 
з питань 
оформлення 
соціальної 
допомоги

Фінансова
підтримка членів
сімей загиблих
(померлих)
учасників
антитерористичн
ої
операції/операції 
об’єднаних сил

Пільгове 
обслуговування 
учасників 
бойових дій.
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бойових 2024 рік - не членів IX сімей та
дій,членами їх потребує членів сімей
сімей та членами 2025 рік - не загиблих
сімей загиблих потребує (померлих)

(померлих) 2026 рік - не учасників
учасників потребує антитерористичн
антитерористичної
операції/операції

01
операції/операції

об’єднаних сил об’єднаних сил

театрально- в театрально-
видовищних заходів видовищних та

та музейних музеиних

закладів області закладах області

1.6 Забезпечення 2022-2026 Департамент Обласний 2022 рік - 100,0 Сприяння

участі ветеранської роки соціальної та бюджет 2023 рік - 110,0 здійсненню
спільноти у молодіжної політики 2024 рік - 120,0 ветеранського
всеукраїнських облдержадміністрації, 2025 рік - 130,0 співробітництва.

заходах, форумах. Департамент 2026 рік - 140,0 інтеграції
маршах та інших інформаційної учасників
заходах діяльності та 

комунікацій 3 
громадськістю 
облдержа.дміністрації, 
відділ у Вінницькій 
області Міністерства у 
справах ветеранів 
України,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні громади

антитерористичн
ої
операції/операції 
об’єднаних силу 
всеукраїнську 
ветеранську 
спільноту

1.7 Першочергове 2022-2026 Департамент Обласний 2022 рік --не Надання
влаштування до роки гумаштарної політики бюджет потребує соціальної

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



ДО Ш КІЛ ЬН И Х

навчальних закладів 
дітей учасників 
бойових дій та дітей 
загиблих 
(померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил ___
1.8 Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням ) ^ ів  
1-4 та 5-11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів
- дітей учасниісів 
бойових дій та дітей 
загиблих (померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операціїУоперації 
об’єднаних сил

облдержадміністрації

1.9 Забезпечення
безкопгговним
триразовим
харчуванням
вихованців
дошкільних

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

2022-2026
роки

Територіальні громади Інші місцеві 
бюджети

2022-2026
роки

Територіальні громади Інші місцеві 
бюджети

2023 рік -  не 
потребує
2024 рік -  не 
потребує
2025 рік -  не 
потребує
2026 рік -  не 
потребує

2022 рік -  
відповідно до 
потреби
2023 рік -  
відповідно до 
потреби_____

підтримки дітям 
учасників 
бойових дій та 
дітям загиблих 
(померлих) 
учасників 
антитерористичн 
ої
операції/операції 
об’єднаних сил

2022 рік - Поліпшення
відповідно до соціального
потреби захисту членів
2023 рік - сімей учасників
відповідно до бойових дій та
потреби сімей загиблих
2024 рік - (померлих)
відповідно до учасників
потреби антитерористичн
2025 рік - ої
відповідно до операції/операції
потреби об’єднаних сил
2026 рік -
відповідно до
потреби

Поліпшення 
соціального 
захисту членів 
сімей учасників 
бойових дій та
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навчальних закладів 
з числа дітей 
учасників бойових 
дій та дітей загиблих 
(померлих) 
учасниісів 
антитерористичної 
операцііУоперації 
об’єднаних сил

1.10 Компенсаційна 
виплата за навчання 
учасників бойових 
дій 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 І-П та ІІІ-ІУ 
рівнів акредитації,

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

2022-2026
роки

Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації. 
Департамент 
гуманітарної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні громади

Обласний
бюджет

2024 рік -  
відповідно до 
потреби
2025 рік -  
відповідно до 
потреби
2026 рік -  
відповідно до 
потреби

2022 рік-10000,0
2023 р і к - 10500,0
2024 рік-11000,0
2025 рік ̂ 11500,0
2026 рік-12000,0

сімей загиблих
(померлих)
учасників
антитерористичн
ої
операції/операції 
об’єднаних сил

Матеріальна
підтримка
учасників
бойових дій та
членів сімей
загиблих
(померлих)
учасників
антитерористичн
ої
операцііУоперації 
об’єднаних сил
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незалежно від 
форми власності 
закладу та які 
вперше здобувають 
певний освітньо- 
кваліфікаційний 
рівень, ступінь
1Л1 Надання 
щорічної 
одноразової 
матеріальної 
допомоги дітям 
загиблих(померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил 
до Дня святого 
Миколая

1.12 Надання 
щорічної 
матеріальної 
допомоги членам 
сімей захисників 
України, які 
загинули в боротьбі 
за незалежність, 
суверенітет і 
територіальну 
цілісність Уіфаїни

2022-2026
роки

2022-2026
роки

Департамент 
соціальної та 
молоді>існої політики 
облдержадміністрації, 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
Департамент 
правового 
забезпечення 
облдержадміністрацІ 
райдержадміністраці 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні громади
Департамент 
соціальної та 
молоді>існої політики 
облдержадміністрації, 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації. 
Департамент 
правового 
забезпечення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міські ради міст_____

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

2022 рік -
2023 рік'
2024 рік-
2025 рік ■
2026 рік

-500,0
-520,0
-540,0
-560,0
-580,0

2022 рік-1231,0
2023 р і к - 1452,0
2024 рік-1688,0
2025 р і к - 1988,0
2026 рік-2329,0

Забезпечення
матеріальної
підтримки дітей
загиблих(померл
их) учасників
антитерористичн
ої
операції/операції 
об’єднаних сил

Забезпечення
матеріальної
підтримки сімей
загиблих
(померлих)
учасників
антитерористичн
ої
операції/операції 
об’єднаних сил
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Вшанування 
пам’яті учасників 
бойових дій

Забезпечення
соціальної

2.1 Виділення місць 
на центральних 
алеях кладовищ для 
поховання загиблих 
(померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

2.2 Організація 
поховання загиблих 
(померлих) осіб, які 
брали участь в 
АТО/ООС (у межах 
вимог діючого 
законодавства) та 
надання 
матеріальної 
допомоги для 
здійснення почесної 
церемонії 
поховання осіб, які 
загинули в боротьбі 
за незалежність, 
суверенітет і 
територіальну 
цілісність України
3.1 Здійснення 
соціальної адаптації

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

2022-2026
роки

2022-2026
роки

обласного значення, 
територіальні громади
Райдержадміністрації 
, міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні 
громади

Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації. 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
Департамент 
правового 
забезпечення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні громади

2022-2026
роки

Інші місцеві 
бюджети

Обласний
бюджет

Департамент 
соціальної та

2022 рік -  не 
потребує
2023 рік -  не 
потребує 
2024р ік -  не 
потребує
2025 рік -  не 
потребує
2026 рік -  не 
потребує

2022 рік-3000,0
2023 рік-3200,0
2024 рік-3400,0
2025 рік-3600,0
2026 рік-3800,0

Інші місцеві 
бюджети

Обласний
бюджет

Увічнення 
пам’яті загиблих 
учасників 
антитерористичн 
ої
операції/операції 
об’єднаних сил

2022 рік-1900,0
2023 рік-2000,0

Надання 
допомоги у 
вирішенні 
організаційних 
питань з 
проведення 
поховальної 
процесії та 
забезпечення 
матеріальної 
підтримки сімей 
осіб, які загинули 
в боротьбі за 
незалежність, 
суверенітет і 
територіальну 
цілісність України

Соціальна 
адаптація та
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адаптації та
надання
психологічної
допомоги
учасникам
бойових дій,
членам їх сімей
та членів сімей
загиблих
(померлих)
учасників
антитерористичн
ої
операціїУоперації 
об’єднаних сил

учасників бойових 
дій та членів їх 
сімей шляхом 
організації та 
проведення заходів, 
спрямованих на 
розвиток сімейного 
дозвілля:
- організація та 
проведення 
культурно- 
мистецьких та 
культурно- 
розважальних 
заходів;
- залучення до 
участі в спортивно- 
масових заходах, 
організація 
спортивних 
турнірів, змагань, 
відвідування 
басейнів,
тренажерних залів. 
Тощо
3.2 Здійснення 
соціальної адаптації 
членів сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

молодіжної політики
облдержадміністрації.
Департамент
гуманітарної
політики
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні 
громади, інститути 
громадянського 
суспільства

Інші місцеві 
бюджети

2022-2026
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації.
Департамент
гуманітарної
політики
облдержадміністрації,

2024 р ік-2100,0
2025 рік-2200,0
2026 рік-2300,0

Обласний
бюджет

2022 рік-2100,0
2023 рік-2200,0
2024 рік-2300,0
2025 рік-2400,0
2026 р ік -2500,0

психологічна 
підтримка сімей 
учасників 
бойових дій. 
Популяризація 
сімейного 
дозвілля, 
естетичного 
дозвілля, 
здорового та 
активного 
способу лсиття

Соціальна 
адаптація та 
психологічна 
піщримка сімей 
загиблих 
(померлих) 
З ^ а с н и к і в  

бойових дій.
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об’єднаних сил 
шляхом організації 
та проведення 
заходів,
спрямованих на 
розвиток сімейного 
дозвілля:
- організація та 
проведення 
культурно- 
мистецьких та 
культурно- 
розважальних 
заходів;
- залучення до 
участі в спортивно- 
масових заходах, 
організація 
спортивних 
турнірів, змагань, 
відвідування 
басейнів,
тренажерних залів. 
Тощо
3.3 Організація 
заходів,
спрямованих на 
підвищення 
конкурентоспромож 
ності учасників 
бойових дій на 
ринку праці шляхом 
відновлення.

2022-2026
роки

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

раидержадмшістраци, 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні 
громади, інститути 
громадянського 
суспільства

Інші місцеві 
бюджети

Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації.
Департамент
гуманітарної
політики
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,

Обласний
бюджет

Інші місцеві

2022 рік-500,0
2023 рік-600,0
2024 рік-700,0
2025 рік-800,0
2026 рік-900,0

Популяризація 
сімейного 
дозвілля, 
естетичного 
дозвілля, 
здорового та 
активного 
способу життя

Відновлення та 
вдосконалення 
професійних 
навичок і вмінь, 
як невід’ємної 
сісладової 
адаптації до 
життя в мирних 
умовах,_______
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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
3.4 Організація для 
дітей учасників 
бойових дій, дітей 
загиблих 
(померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил, у 
тому числі спільно з 
сім’ями відпочинку, 
туристичних 
поїздок, екскурсій в 
межах області, по 
Україні та за її 
межами
3.5 Організація 
оздоровлення та 
санаторно- 
курортного 
лікування дружин

2022-2026
роки

2022-2026
роки

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні 
громади, інститути 
громадянського 
суспільства

бюджети

Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації.
Департамент
гуманітарної
політики
облдержадміністрації, 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні 
громади, громадські 
організації__________
Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент охорони

Обласний
бюджет

Інші місцеві 
бюджети

Обласний
бюджет

2022 рік-1900,0
2023 рік-2100,0
2024 рік-2300,0
2025 рік-2500,0
2026 рік-2700,0

2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
2026 рік

-  800,0 
-900,0 
- 1000,0 

1100,0 
1200,0

підвищення 
конкурентоспро 
можності на 
ринку праці

Соціальна 
адаптація та 
психологічна 
підтримка сімей 
учасників 
бойових дій. 
Розвиток 
сімейного 
дозвілля

Покращення 
психоемоційног 
о та  фізЕпшого 
стану членів 
сімей загиблих
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загиблих 
(померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил 
разом з дітьми 
дошкільного та 
молодшого 
шкільного віку (у 
разі, якщо на 
вихованні є двоє 
або більше дітей 
різної вікової 
категорії, в тому 
числі дошкільного 
віку, до участі в 
заходах з 
оздоровлення та 
санаторно- 
курортного 
лікування 
залз^аються діти 
старшого шкільного 
віку).
3.6 Організація 
оздоровлення та 
санаторно- 
курортного 
лікування батьків 
загиблих 
(померлих) 
учасників_______

2022-2026
роки

здоров я та
реабілітації
облдержадміністрації.
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міські ради міст
обласного значення,
територіальні
громади

Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент охорони 
здоров’я та 
реабілітації 
облдержадміністрації,

Обласний
бюджет

2022 рік-800,0
2023 рік-900,0
2024 рік-1000,0
2025 рік-1100,0
2026 рік-1200,0

(померлих), 
шляхом 
оздоровлення 
вдів загиблих 
(померлих) 
учасників 
АТО/ООС разом 
з дітьми.

Покращення 
психоемоційног 
о та  фізичного 
стану членів 
сімей загиблих 
(померлих), 
шляхом 
оздоровлення

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні 
громади ____

батьків загиблих 
(померлих) 
учасників 
АТО/ООС.

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Сприяння
інститутам
громадського
суспільства у
проведенні
заходів

4.1 Проведення 
конкурсу з 
визначення програм 
(проектів, заходів), 
розроблених 
інститутами 
громадянського 
суспільства, для 
виконання 
яких надається 
фінансова 
підтримка за 
рахунок коштів 
державного і 
місцевих бюджетів, 
та проведення 
моніторингу 
стану виконання 
програм
(проектів,заходів),
визнаних
переможцями
конкурсу
відповідно до вимог 
постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 12 
жовтня 20 П  року 
№ 1049

2022-2026
роки

Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації. 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Обласний
бюджет

2022 рік-1500,0
2023 р і к - 1600,0
2024 рік-1700,0
2025 р і к - 1800,0
2026 р і к - 1900,0

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

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



5 Надання 5Л Забезпечення 2022-2026 Департамент Обласний 2022 р і к - 1000,0 Створення умов

комплексних проведення роки соціальної та бюджет 2023 р і к - 1050,0 для підвищення

послуг сприяння тренінгів, семінарів молодіжної політики 2024 рік-1100,0 професійних

соціальній для працівників, облдержадміністрації, 2025 рік -  1150,0 якостей

адаптації та відповідальних за райдержадміністрації. 2026 рік —1200,0 координаторів.

ефективного надання допомоги міські ради міст які працюють 3

вирішення учасникам бойових обласного значення,
Відпові,дно до

учасниками

проблем дій для територіальні бойових дій

учасників координаторів громади Інші місцеві
потреби

бойових дій, районів/міст бюджети
членів їх сімей області,
та членам сімей відповідальних за
загиблих роботу 3
(померлих) учасниками
учасників бойових дій
антитерористичн 5.2 Організація та 2022-2026 Департамент Обласний 2022 рік -  не Стимулювання
ої проведення роки соціальної та бюджет потребує громадських
операції/операції координаційних молодіжної політики 2023 рік -  не організацій
об’єднаних сил зустрічей 3 

місцевими 
громадсьішми 
організаціями 
учасників бойових 
дій в районах 
/містах області

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
територіальні 
громади, інститути 
громадянського 
суспільства

Інші місцеві 
бюджети

погребує
2024 р ік -н е  
потребує
2025 рік -  не 
потребує
2026 рік -  не 
потребує

Відповідно до 
потреби

щодо вирішення 
актуальних 
питань 
учасників 
бойових дій

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації
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Аналітична довідка 
до проекту рішення обласної Ради «Про затвердження Обласної 

комплексної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил на 2022-2026 роки»

Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників бойових дій, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2022-2026 роки (далі -  
Програма) -  це комплекс заходів, які реалізовуватимуться з метою надання 
комплексу соціальних, психологічних та інших послуг громадянам, які є 
учасниками бойових дій, членами їх сімей та членами сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», 
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 
України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській 
областях». Указів Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про 
додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операції» та від ЗО липня 2018 року №116 «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від ЗО квітня 2018 року «Про широкомасштабну 
антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», рішення 42 
сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 921 «Про Стратегію 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року».

Метою обласної Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних 
завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем, які 
виникають у регіоні та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, 
спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної 
координації наявних ресурсів для забезпечення державних гарантій учасників 
бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил.

Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці належного соціального, 
морально-психологічного стану учасників бойових дій, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні потреб у соціальному 
обслуговуванні та психологічній підтримці.

Вирішення питань соціального захисту учасників бойових дій, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних, які потребують соціальної підтримки шляхом 
реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів структурними підрозділами 
обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими
Директор Департаменту соціальної 
та молодіжної політики
обласної державної адміністрації --- Світлана ЯРМОЛЕЬЖО



комітетами районних, міських, сільських, селищних рад, територіальними 
громадами, дерл<авними соціальними фондами, інститутами громадянського 
суспільства за рахунок бюджетів усіх рівнів, а також інших джерел, 
незаборонених чинним законодавством України. Програма реалізується 
протягом 2022 -  2026 років.
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