
проект 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №

2021 року __сесія 8 скликання

Про внесення змін до Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної онерації/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 36 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 04 грудня 2018 року №705

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 економіки, фінансів та бюджету та з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загальної характеристики Обласної комплексної 
програми підтримки з^асників 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 згідно з 
додатком 1.

2. Внести зміни до ресурсного забезпечення Обласної комплексної 
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 згідно з 
додатком 2.

3. Внести зміни до пункту 1.14 заходів 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 згідно з 
додатком З.

4. 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



Загальна характеристика Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції/ операції 
об’єднаних сил, членів їх сімеіі та членів сімеіі загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил
на 2016-2021 роки

Додаток 1 до р іш ення__сесії
обласної Ради 8 скликання від
___________  2021 року №___

Повна назва Програми

Ініціатор розроблення Програми

Дата, номер документа про 
затвердження Програми
Розробник програми

Сніврозробники Програми

Відповідальний виконавець 
Програми________________

Обласна комплексна цільова програма 
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 
Вінницька обласна державна адміністрація

Рішення сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 04 грудня 2018 року № 705 
Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації
Структурні підрозділи обласної державної 
адміністрації___________________________

Учасники Програми

Департамент соціальної та 
політики облдержадміністрації

молодіжної

Вінницька обласна Рада,
Вінницька обласна державна адміністрація, 
Департамент охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації, 
Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами
облдержадміністрації.
Департамент житлово-комунального
господарства, енергетики та інфраструктури 
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_____________

Директор Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Вінницький обласний центр соціальних 
служб,
Головне територіальне управління юстиції у 
Вінницькій області,
Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Вінницькій 
області,
Військово-медичний клінічний центр 
Центрального регіону,
Районні державні адміністрації,
Районні, сільські та селищні ради,
Ради територіальних громад,
Міські ради міст обласного значення.

Термін реалізації Програми 2016-2021 роки

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Обласний, районні (міські) бюджети, 
бюджет об’єднаних територіальних громад

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, у тому 
числі (тис грн)

36 181,5

Коштів обласного бюджету (тис 
грн)

29 616,5

Коштів місцевих бюджетів (тис 
грн)

6 565,0

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Додаток 2 до р іш ення__сесії
обласної Ради 8 скликання від

2021 року № ___

Ресурсне забезпечення 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
ТИС гри

Обсяг коштів, 
які

пропонується 
залучити на 
виконання 
Ппогоами

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього 
витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі'

1 300,0 2 985,0 3 915,0 4 850,0 7 130,5 16 001,0 36 181,5

Обласний
бюджет

600,0 1 980,0 2 890,0 3 675,0 5 850,5 14 621,0 29 616,5

Районні
(міські)

бюджети,
бюджети

об’єднаних
територіальних

громад

700,0 1 005,0 1 025,0 1 175,0 1 280,0 1 380,0 6 565,0

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Додаток З до рішення__сесії
обласної Ради 8 скликання від 

2021 року №

1.

™ податку 4 <ваходи Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної 
операції/операції- об’еднанихТил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операц../оиераци

об’єднаних сил на 2016-2021 роки»

№
пп

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

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

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

Перелік
заходів

Програми

Термін
викон
ання

заходу

Виконавці

1.14 2016- Департамент
Компенсаційна 2021 соціальної та
виплата за роки УЛОЛОДІЖНОЇ

навчання політики
учасників облдерж
антитерористичн адміністрації,
ої райдерж-
операції/операції адміністрації,
об’єднаних сил міські ради
та їх дітей міст обласного
(уродженцям значення,
Вінницької територіальні
області та громади
особам, які на час
подачі
документів до
навчального
закладу офіційно
були
зареєстровані на
території
Вінницької

Джерела
фінансув

ання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис гри

О бласний
бю дж ет

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

- В ідпо В ідпо В ідпо
відно відно Бідно
до до до
потре потре потре
би би би

2020
рік

В ідпо
відно
до
потре
би

2021
рік

6166,0

Очікуваний
результат

М атер іал ьн а  
п ід тр и м ка  
у ч асн и к ів  
А Т О /О О С  т а  їх  
д іте й

Світлана ЯРМ О Л ЕН КО



області) на 
контрактній 
формі навчання 
денного
відділення вищих 
навчальних 
закладів 
Вінницької 
області І-ІІ та III- 
IV рівнів 
акредитації, 
незалежно від 
форми власності 
закладу та які 
вперше 
здобувають 
певний освітньо- 
кваліфікаційний 
рівень, ступінь.

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО



Аналітична довідка

до проекту рішення обласної Ради 8 скликання «Про внесення змін до 
Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

онерації/онерації об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 
36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №705»

Фінансовий ресурс на реалізацію пункту 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 І-ІІ та IIMV рівнів акредитації, незалежно від форми 
власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікацшнии 
рівень ступінь» Обласної комплексної цільової програми підтримки учасникш 
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 у 2021 році визначений Програмою
на рівні «відповідно до потреби».

Рішенням 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 ро у 
№ 207 «Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їхніх дітей 
для здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та II семестрів 
2020-2021 навчального року» визначено потребу у коштах загальному обсязі 
6 165 943 88 грн для здійснення вищезазначеної виплати для 418 студентів, що 
спричинило необхідність внесення змін до Програми в частині збільшення 
обсягу ресурсного забезпечення обласного бюджету на 2021 рік.

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики Світлана ЯРМОЛЕНКО
обласної державної адміністрації



Порівняльна характеристика до проекту рішення «Про внесення змін до 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 36 сесії обласної Ради 7 
скликання від 04 грудня 2018 року №705» 

Додаток 1 

Чинна редакція

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики обласної державної адміністрації

Повна назва Програми Обласна комплексна цільова програма 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

Ініціатор розроблення Програми Вінницька обласна державна адміністрація

Дата, номер документа про затвердлсення Програми Рішення сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 

2018 року № 705

Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Співрозробники Програми Структурні підрозділи обласної державної адміністрації

Відповідальний виконавець Програми Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Учасники Програми Вінницька обласна Рада,
Вінницька обласна державна адміністрація. Департамент охорони 

здоров’я та реабілітації облдержадміністрації.

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії 3 правоохоронними органами облдержадміністрації. 

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та 

інфраструктури облдержадміністрації,

Департамент фінансів облдержадміністрації,
Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації. 

Департамент правового забезпечення облдержадміністрації.

Світлана ЯРМОЛЕНКО



Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації.
Відділ у Вінницькій області Міністерства у справах ветеранів України 

Вінницький обласний центр соціальних служб.
Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області. 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Вінницькій області,
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону.

Районні державні адміністрації.

Районні, сільські та селищні ради,

Ради територіальних громад,

Міські ради міст обласного значення.

Термін реалізації Програми 20 1 6 -2 0 2 1  роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Обласний, районні (міські) бюджети, бюджет об’єднаних 

територіальних громад

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, у тому числі (тис грн)

30 015,5

Коштів обласного бюджету (тис грн) 23 450,5

Коштів місцевих бюджетів (тис грн) 6 565,0

Змінена редакція

Повна назва Програми Обласна комплексна цільова програма 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

Ініціатор розроблення Програми Вінницька обласна державна адміністрація

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Дата, номер документа про затвердження Програми

Розробник Програми

Співрозробники Програми

Відповідальний виконавець Програми

Учасники Програми

Термін реалізації Програми

Рішення сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 04 грудня

2018 року № 705___  ___________ ________

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Вінницька обласна Рада,
Вінницька обласна державна адміністрація, Департамент охорони 

здоров’я та реабілітації облдержадміністрації,

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації. 
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та 

інфраструктури 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 

Вінницький обласний центр соціальних служб,
Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області, 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Вінницькій області.
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону.

Районні державні адміністрації.

Районні, сільські та селищні ради,

Ради територіальних громад,

Міські ради міст обласного значення._______________________________

2 0 1 6 -2 0 2 1  роки

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Обласний, районні (міські) бюджети, бюджет об’єднаних 

територіальних громад

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, у тому числі (тис грн)

36 181,5

Коштів обласного бюджету (тис грн) 29 616,5

Коштів місцевих бюджетів (тис грн) 6 565,0

Додаток 2

Чинна редакція

О бсяг коштів, 
1КІ пропонується 

залучити на 
виконання 
П рограми

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього 
ви трат  на 
виконання 
П рограм и

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

1 300,0 2 985,0 3 915,0 4 850,0 7 130,5 9 835,0 ЗО 015,5

Обласний
бюджет

600,0 1 980,0 2 890,0 3 675,0 5 850,5 8 455,0 23 450,5

Районні
(міські)

бюджети,
бюджети

об’єднаних
територіальних

громад

700,0 1 005,0 1 025,0 1 175,0 1 280,0 1 380,0 6 565,0

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики обласної державної адміністрації Світлана ЯРМ О ЛЕЖ О



Змінена редакція

Обсяг коштів, 
ік і пропонується 

залучити на 
виконання 
П рограми

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього 
витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

1 300,0 2 985,0 3 915,0 4 850,0 7 130,5 16 001,0 36 181,5

Обласний
бюджет

600,0 1 980,0 2 890,0 3 675,0 5 850,5 14 621,0 29 616,5

Районні
(міські)

бюджети,
бюджети

об’єднаних
територіальних

громад

700,0 1 005,0 1 025,0 1 175,0 1 280,0 1 380,0 6 565,0

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



№
пп

1 .

Додаток 4

Чинна редакція

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

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

Перелік заходів 
Програми

1.14 Компенсаційна 
виплата за навчання 
учасників 
антитерористичної 
о пер ації/о пер ації 
об’єднаних сил та їх 
дітей (уродл<енцям 
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 I- 
II та ІП-ІУ рівнів 
акредитації, 
незалежно від форми 
власності закладу та 
які вперще 
здобувають певний 
освітньо- 
кваліфікаційний 
рівень, ступінь.

Термін
викона

пня
заходу
2016-
2021
роки

Виконавці

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 
політики 
облдерж
адміністрації, 
райдерж- 
адміністрації, 
міські ради міст 
обласного 
значення, 
територіальні 
громади

Джерела
фінансув

ання

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис грн

2016
р ік

2017
р ік

Відпові 
дно до 
потреб

2018
р ік

Відпов 
ідно до 
потреб

2019
р ік

Відпов 
ідно до 
потреб

2020
р ік

Відпо
відно
до
потре
би

2021
р ік

Відпо
відно
до
потре 
би

Очікуваний
результат

Матеріальна 
підтримка 
учасників 
АТО/ООС та їх 
дітей

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Змінена редакція

№
пп

1.

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

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

Перелік заходів 
Програми

1.14 Компенсаційна 2016-
виплата за навчання 2021
учасників роки
антитерористичної
0 перації/о пер ації
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 I-
II та ІІІ-ІУ рівнів
акредитації,
незалежно від форми
власності закладу та
які вперще
здобувають певний
освітньо-
кваліфікаційний
рівень, ступінь.

Термін
впкона

пня
заходу

Виконавці

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 
політики 
облдерж
адміністрації, 
райдерж- 
адміністрації, 
міські ради міст 
обласного 
значення, 
територіальні 
громади

Джерела
фінансув

ання

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис грн

2016
р ік

2017
р ік

Відпові 
дно до 
потреб 
и

2018
р ік

Відпов 
ідно до 
потреб 
и

2019
р ік

Відпов 
ідно до 
потреб 
и

2020
р ік

Відпо
відно
до
потре
би

2021
р ік
6166 ,

о

Очікуваний
результат

М атеріальна 
підтримка 
учасників 
АТО/ООС та їх 
дітей

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики обласної державної адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО


