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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 462

28 вересня 2017 р. 24 сесія 7 скликання

Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 
роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО

червня 2016 року № 123

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки 
учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у 
районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних 
конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, 
зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно- 
технічної та вищої освіти», враховуючи подання обласної державної 
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та 
зв'язків з громадськістю і з питань бюджету, фінансів та обласних програм, 
обласна Ради ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 
2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 30 червня 2016 року № 123 за 2016 рік та І півріччя 2017 року взяти до 
відома (додається).

2. Рекомендувати виконавцям Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 
2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 30 червня 2016 року № 123 посилити контроль за виконанням заходів 
програми.



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

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 24 сесії обласної 

Ради 7 скликання від 28 
вересня 2017 року

Інформація про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів
їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

на 2016-2018 роки

№
п/п

Назва напрямку 
діяльності

Зміст заходів Відповідальні за виконання Виконання

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

1.1 Надання одноразової 
матеріальної допомоги сім’ям 
загиблих, сім’ям померлих 
демобілізованих
військовослужбовців та особам, 
які отримали поранення під час 
проходження АТО в східних 
областях України.

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих, 
сім’ям померлих демобілізованих військовослужбовців та особам, 
які отримали поранення під час проходження АТО в східних 
областях України здійснюється за рахунок коштів обласного 
бюджету відповідно до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 27.10.2014 року № 629 (зі змінами).
Вказану допомогу у 2016 році виплачено:
По 30 тис. грн. - 36 сім’ям загиблих (померлих) осіб, які брали 
участь в антитерористичній операції на суму 1 млн. 80 тис. грн.;
По 10 тис. грн. - 129 особам, які отримали травми, поранення, 
контузії, каліцтва на суму 1 млн 129 тис. грн.

У 2017 році відповідно до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 13.02.2017 року №99 «Про внесення 
змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 27 жовтня 
2014 року №629» збільшено розмір одноразової матеріальної 
допомоги сім’ям загиблих, сім’ям померлих демобілізованих 
військовослужбовців та особам, які отримали поранення під час 
проходження АТО в східних областях України.
Вказану допомогу у 2017 році виплачено:
По 60 тис. грн. - 9 сім’ям загиблих (померлих) осіб, які брали 
участь в антитерористичній операції на суму 540 тис. грн.;
По 20 тис. грн. - 21 особі, які отримали травми, поранення, контузії, 
каліцтва на суму 420 тис. грн.

1.2 Вивчення потреб сімей 
учасників антитерористичної 
операції шляхом дослідження їх 
соціально-побутових умов, 
складання «соціальних

Обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Забезпечено відвідування та здійснено початкову оцінку потреб 
11038 сімей мобілізованих, в тому числі 7445 сімей 
демобілізованих, за місцем їх проживання. У цих сім’ях 
виховується 8032 дитини.
В результаті проведеної роботи, виявлені такі потреби:



паспортів» для забезпечення 
надання їм соціальної допомоги.

працевлаштування -  2501 особи, забезпечення житлом -  948 сімей, 
отримання гуманітарної допомоги -1650 сімей, отримання 
юридичної допомоги -  2010 сімей, оформлення/відновлення 
документів -  1992 сім’ї, отримання земельної ділянки -  7820 осіб, 
отримання твердого палива -  2252 сімей, отримання матеріальної 
допомоги -  6535 сімей, влаштування на оздоровлення до 
санаторно-курортних закладів -  2466 осіб, психологічна допомога 
-  3028 осіб.
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.

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, з 
метою організації, здійснення та 
моніторингу надання соціальної 
підтримки цим сім’ям відповідно 
до їх потреб

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації,
Сектор Державної служби у 
справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції у Вінницькій області, 
Обласний центр соціальних 
служб для сім’ї дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

3 метою організації, здійснення та моніторингу надання соціальної 
підтримки сім’ям учасників антитерористичної операції 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 В.Коровія з головами райдержадміністрацій та міськими 
головами міст обласного значення.
Проведено 87 засідань обласної земельної комісії 
облдержадміністрації в ході яких постійно розглядались питання 
надання учасникам антитерористичної операції земельних ділянок.

1.4. Надання консультацій та 
аргументованих роз’яснень щодо 
застосування норм чинного 
законодавства в частині 
соціальних пільг та гарантій:
1) шляхом організації прийомів 

громадян
мультидисциплінними 
групами фахівців з виїздом у 
райони (міста) області;

2) шляхом організації роботи 
«гарячих» телефонних ліній, 
в тому числі, спільно 3 
громадськими/ волонтерським 
и організаціями

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації,
Сектор Державної служби у 
справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції у Вінницькій області, 
Райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції органами 
соціального захисту населення постійно надаються консультації та 
роз’яснення норм чинного законодавства в частині соціальних 
пільг та гарантій.

3 метою моніторингу підтримки та надання допомоги учасникам 
АТО і членам їх сімей органами соціального захисту населення на 
місцях робочою групою Департаменту соціальної та молодіжної 
політики ОДА здійснено 34 виїзди у райони (міста) області, в ході 
яких проведено засідання «круглих столів», зустрічі з 
громадськими організаціями, громадянами.
В області організовано роботу телефонних «гарячих ліній» для 
формування бази проблемних питань і потреб учасників АТО та 
членів їх сімей, на які звернулось 7936 осіб.

1.5.Забезпечення супроводження 
соціальних питань учасників 
антитерористичної операції, в 
тому числі тих, які перебувають

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

Забезпечено супроводження соціальних питань учасників 
антитерористичної операції, в тому числі тих, які перебувають на 
лікуванні та реабілітації, а саме:
1787 військовослужбовців - Вінницьким обласним клінічним



на лікуванні та реабілітації у 
військових госпіталях та інших 
закладах охорони здоров’я і 
соціального супроводу осіб з 
інвалідністю за місцем 
проживання.

обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення, заклади 
охорони здоров’я

госпіталем ветеранів війни;
219 військовослужбовців - ВОПНЛ ім. О.І.Ющенка;
140 поранених військовослужбовців - Військово-медичним 
клінічним центром.

1.6. Виконання Програми 
забезпечення житлом сімей 
загиблих військовослужбовців, 
які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, 
інвалідів І-ІІ групи з числа 
учасників антитерористичної 
операції відповідно до 
законодавства.

Департамент цивільного захисту 
облдержадміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 
№719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей» забезпечено житлом 21 сім’ю 
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, на 
загальну суму 11 млн. 108 тис. 737 грн , 4 сім’ї ще здійснюють 
підбір відповідного житла (на особові спеціальні рахунки 
Ощадбанку перераховані кошти у розмірі 2 млн 585 тис. 163 грн).

Станом на 30.06.2017 на квартирному обліку перебуває 13 сімей (7 
-  сім’ї загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції та 6 - інвалідів І-ІІ групи з 
числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, 
та потребують поліпшення житлових умов).

1.7 Виконання Програми 
забезпечення житлом осіб, які 
брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції 
та/або у забезпеченні її 
проведення і втратили 
функціональні можливості 
нижніх кінцівок відповідно до 
законодавства.

Департамент цивільного захисту 
облдержадміністрації

У 2016 році забезпечення житлом 3-х осіб, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її 
проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок 
та які перебували на квартирному обліку (Сальник A.B., Федчишен 
О.В., Гудзь О.В.), на загальну суму 1487,974 тис.грн.

Станом на 30.06.2017 на квартирному обліку органів місцевого 
самоврядування особи, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і 
втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, не 
перебувають.

1.8 Виділення земельних ділянок 
для індивідуального будівництва 
та ведення особистого 
селянського господарства 
особам, які беруть (брали) участь 
в АТО та членам сімей загиблих 
(померлих) осіб, які брали участь 
в АТО (відповідно до діючого 
законодавства).

Головне управління 
Держземагенства у Вінницькій 
області,
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

До Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області та 
сільських, селищних, міських рад звернулося 12097 учасників 
антитерористичної операції з клопотанням про отримання 
земельних ділянок. 3 них, 10516 громадян вже отримали накази про 
надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 
14482,52 га для ведення індивідуального садівництва, особистого 
селянського господарства, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку.
Головним управлінням, сільськими, селищними та міськими



радами підготовлено та видано накази про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у 
власність 4795 учасникам антитерористичної операції на загальну 
площу 6156,5189 га на території області для вищезазначених 
потреб.
Крім того, Головним управлінням видано накази про надання 
дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність 126 членам родин 
загиблих під час військових дій на загальну орієнтовну площу 
178,85 га. Затверджено документації із землеустрою та передано у 
власність земельні ділянки 67 вищезазначеним громадянам 
загальною площею 107,72 га на території Вінницької області.

1.9 Надання соціальної грошової 
допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) учасників 
антитерористичної операції для 
компенсації за пільговий проїзд.

Райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

За рахунок коштів районних, міських бюджетів надано адресну 
грошову допомогу 220 членам сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий 
проїзд на загальну суму 348 тис.20 грн.

1.10.Організація безкоштовного 
навчання основам комп’ютерної 
грамотності учасників АТО та 
членів їх сімей у Регіональному 
тренінговому центрі Вінницької 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, Вінницька 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Проведено цикл тренінгів з основ комп’ютерної грамотності та 
основ роботи в мережі Інтернет для групи учасників АТО (30 осіб), 
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.

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

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, Бібліотечні 
заклади області

Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва з квітня 2015 року, 
підтримавши ініціативу Національної парламентської бібліотеки 
України, бере участь у Всеукраїнській акції «Бібліотека 
українського воїна». За результатами реалізації Акції бібліотеками 
області за звітний період зібрано та передано для читання 
українським військовим 513 примірники кращих зразків 
вітчизняної та світової художньої літератури в перекладі 
українською мовою, науково популярні видання з історії 
Української держави, її культури. Зокрема, новими книгами 
поповнилися бібліотеки в/ч № 3028 Національної гвардії України 
(м. Калинівка) та в/ч № 3008 Національної гвардії України (м. 
Вінниця).
Обласною бібліотекою для юнацтва організовано благодійну акцію 
«Книга -  воїну» серед відвідувачів книгозбірні з метою підтримки 
бійців української армії, що знаходяться на передових позиціях 
антитерористичної операції та проходять лікування у медичному 
центрі Військово-повітряних сил України. За час її проведення для 
поранених та мобілізованих бійців передано укомплектовані 
бібліотечки видань сучасних авторів.



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

Управління культури і мистецтв 
обл держадм і ні страції, театрал ьно 
видовищні та музейні заклади 
області

До участі у культурно-мистецьких та виставкових заходах 
впродовж звітного періоду було залучено понад 1000 учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей.
В 2017 році в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. 
Тімірязева продовжується Акція «Бібліотека -  воїнам АТО» 
(безкоштовний запис учасників АТО до бібліотеки з видачою 
річного читацького квитка).
Безкоштовно відвідали Вінницький обласний краєзнавчий та 
художній музеї 438 учасників антитерористичної операції, вистави 
Обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. 
Садовського та обласного академічного лялькового театру - 1100 
учасників антитерористичної операції та члени їх сімей.
Учасники антитерористичної операції безкоштовно відвідують 
Вінницькі обласні краєзнавчий та художній музеї та їх філії. 
Впродовж півріччя музеї відвідало понад 1200 відвідувачів цієї 
категорії, та 6 груп дітей учасників антитерористичної операції 
(290 чол.).
Для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей 

адміністрацією державного історико-культурного заповідника 
«Буша» проведено 38 безкоштовних екскурсій з м. Вінниця до м. 
Могилів- Подільський та с. Буша.
Учасники антитерористичної операції беруть участь у заняттях 
Клубу спілкування англійською мовою з волонтерами та Клубу 
вивчення англійської мови (початковий рівень) -  «Експрес 
англійська», що проходять щотижня в Інформаційно-ресурсному 
центрі «Вікно в Америку».
Обласним комунальним підприємством «Вінницякіно» 
здійснювались кінопокази фільмів у військових частинах, 
кінотеатрі «Родина» (м.Вінниця) та в районних дирекціях 
кіномережі для військовослужбовців, учнів загальноосвітніх та 
вищих навчальних закладів.

1.13. Надання консультацій та 
аргументованих роз’яснень щодо 
застосування норм чинного 
пенсійного законодавства в 
процесі визначення права на 
пенсійне забезпечення та 
призначення пенсій членам сімей 
загиблих учасників АТО та 
демобілізованим учасникам АТО 
шляхом проведення особистого 
прийому громадян та роботи 
«гарячих телефонних ліній»

Головне управління Пенсійного 
фонду України у Вінницькій 
області та підвідомчі управління

Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій 
області та підвідомчими управліннями ведеться облік та реєстр всіх 
звернень за призначенням пенсій по інвалідності демобілізованих 
та пенсій по втраті годувальника за загиблих учасників 
антитерористичної операції. Процес від подачі документів та 
написання заяви до призначення пенсії контролюється на всіх 
етапах.
Спеціалістами надаються консультації та аргументовані 
роз’яснення щодо застосування норм чинного законодавства в 
процесі визначення права на пенсійне забезпечення та призначення 
пенсій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та 
членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної



операції шляхом проведення особистого прийому громадян та 
роботи «гарячих» телефонних ліній.

1.14. Надання практичної 
допомоги в межах своєї 
компетенції щодо витребування 
необхідних документів для 
призначення пенсій у зв’язку з 
втратою годувальника членам 
сімей загиблих учасників АТО та 
пенсій по інвалідності 
демобілізованим учасникам АТО

Головне управління Пенсійного 
фонду України у Вінницькій 
області та підвідомчі управління

Забезпечується своєчасність призначення та виплати пенсій 
працівниками територіальних підрозділів Головного управління 
Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Надання 
практичної допомоги щодо витребування необхідних документів 
для призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника членам 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції та пенсій по 
інвалідності демобілізованим учасникам антитерористичної 
операції здійснюється за потребою.

1.15.Своєчасне призначення, 
нарахування та виплата пенсій у 
зв’язку з втратою годувальника 
членам сімей загиблих учасників 
АТО та пенсій по інвалідності 
демобілізованим учасникам АТО 
відповідно до чинного 
законодавства про пенсійне 
забезпечення

Головне управління Пенсійного 
фонду України у Вінницькій 
області та підвідомчі управління

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначено 241 
утриманцю за 120 загиблих учасників антитерористичної операції. 
Призначено 293 пенсії по інвалідності демобілізованим учасникам 
антитерористичної операції, з них: 5 -  по І групі; 50 -  по II групі; 
238 -  по III групі.

1.16 Першочергове влаштування 
до дошкільних навчальних 
закладів дітей учасників 
антитерористичної операції та 
дітей загиблих учасників 
антитерористичної операції.

Райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Органами соціального захисту населення обліковано 32 дітей 
дошкільного віку (0-6 років) загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції.
Діти загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та 
із сімей військовослужбовців зараховуються першочергово в 
дошкільні навчальні заклади за наявності довідки про проходження 
служби в антитерористичній операції.

2. Надання медичної 
допомоги та 
забезпечення 
реабілітації

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.

Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Лікарями загальної практики сімейної медицини проведено 
обов’язковий медичний огляд 5478 військовослужбовців, 
звільнених у запас (демобілізованих), які були призвані на 
військову службу під час мобілізації на особливий період та 2295 
особам надано медичну допомогу, а також направлено на 
стаціонарне обстеження демобілізованих військовослужбовців, у 
яких виявлені порушення у стані здоров’я у заклади охорони 
здоров’я.

2.2 Організація медичного 
супроводження демобілізованих

Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації,

Періодичні профілактичні медичні огляди проводяться лікарями 
загальної практики сімейної медицини та лікарями



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

райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення, 
Військово-медичний клінічний 
центр Центрального регіону

консультативних поліклінік, надається всебічна допомоги 
демобілізованим особам у проходженні медико-соціальних 
експертних комісій.
Направлено на МСЕК 487 осіб, 320 особам встановлено групу 
інвалідності, а саме:
265 -  встановлена група інвалідності (III);
47 -  встановлена група інвалідності (II);
8 -  встановлена група інвалідності (І).

2.3 Організація оздоровлення та 
відпочинку (з наданням 
оздоровчих або санаторно- 
курортних послуг) учасників 
антитерористичної операції, в 
тому числі демобілізованих 
військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького 
складу та працівників, які брали 
участь в антитерористичній 
операції у супроводі членів їх 
сімей (дружини, чоловіка)

Департамент соціальної та 
молодіжної політики обласної 
державної адміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення, 
Військово-медичний клінічний 
центр Центрального регіону

У 2016 році путівками на санаторно-курортне лікування 
забезпечено 234 учасника антитерористичної операції, з яких 210 - 
учасників бойових дій, 24 -  інвалідів війни.

Станом на 30.06.2017 на обліку в органах соціального захисту 
населення перебуває 1078 учасників антитерористичної операції (з 
них: 1027 -  учасників бойових дій та 51 -  інвалід війни).
Путівками на санаторно-курортне лікування забезпечено 11 
учасників антитерористичної операції, з яких 8- учасників бойових 
дій, 3 -  інваліда війни.

2.4 Організація оздоровлення та 
санаторно-курортного лікування 
вдів загиблих учасників АТО 
разом з дітьми дошкільного та 
молодшого шкільного віку.

Департамент соціальної та 
молодіжної політики обласної 
державної адміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади.

За рахунок коштів обласного бюджету організовано оздоровлення 
та відпочинок дітей учасників антитерористичної операції:
- у Польщі (2016 рік) - 33 дитини (віком від 10 до 16 років) та 4 вдів 
з м. Вінниці та Вінницької області;
- у Дитячому таборі «Маяк» с.Селище Тиврівського району (2016 
рік) -  30 дітей із Волновахського та Марийського районів 
Донецької області;
- у Вінницькій дитячо-юнацькій спортивно-оздоровчій базі 
«Колос» (2016 рік) -  30 дітей із Старобільського району Луганської 
області.
- у Польщі (2017 рік) 20 дітей учасників антитерористичної 
операції, в тому числі дітей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції
- у Чехії (2017 рік) 36 дітей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції.

У 2017 році Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації за рахунок коштів обласного бюджету 
організовано оздоровлення та відпочинок 20 осіб (9 вдів разом з 11 
дітьми) військових, які загинули на сході України у клінічному 
санаторії «Авангард» м. Немирів.

2.53абезпечення
транспортування осіб з

Райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення.

У м. Вінниці постійно працюють спеціалізовані транспортні 
служби для перевезення осіб з обмеженими фізичними



інвалідністю з числа учасників 
антитерористичної операції, які 
мають поранення до закладів 
охорони здоров’я, протезно- 
ортопедичних підприємств та 
установ, що надають послуги з 
реабілітації, лікування та 
адаптації.

Військово-медичний клінічний 
центр Центрального регіону

можливостями, а саме:
- при Вінницькому протезно-ортопедичному 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 «Гармонія»;
- при місцевих центрах реабілітації інвалідів та дітей-інваліді в 
«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 3 

інвалідністю та інших мало мобільних верств населення.
2.6 Залучення фахівців з фізичної 
реабілітації до реабілітаційного 
процесу в госпіталях для 
ветеранів війни та закладах 
охорони здоров’я, що 
здійснюють реабілітацію 
учасників антитерористичної 
операції, в тому числі 
демобілізованих 
військовослужбовців.

Департаменти охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення, 
Військово-медичний клінічний 
центр Центрального регіону

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 ,7 5  посади.

2.7 Визначити Обласний 
клінічний госпіталь для 
ветеранів війни головним 
координатором роботи по 
організації надання медичної 
допомоги, проведення 
відновного лікування та 
реабілітаційних заходів 
учасників антитерористичної 
операції, в тому числі 
демобілізованих.

Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

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. В госпіталі наявні та 
укомплектовані посади: психолог -  1,0 ставка, психіатр -  0,5 
ставки, психотерапевт -  1,0 ставка

2.8. Забезпечити створення та 
організацію роботи на базі 
обласного клінічного госпіталю

Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

3 2015 року діє Обласний центр допомоги учасникам 
антитерористичної операції (консультативно-дорадчий орган), який 
утворено на базі Вінницького обласного клінічного госпіталю



ветеранів війни обласного 
центру організаційно- 
методичного супроводу та 
координації роботи по 
медичному забезпеченню, 
реабілітації та відновному 
лікуванню учасників 
антитерористичної операції, в 
тому числі демобілізованих та 
членів їх сімей.

ветеранів війни (розпорядження голови Вінницької ОДА від 
07.10.2015 року №632).
Основним завданням Центру є відпрацювання спільно з 
структурними підрозділами облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкомами міських рад міст обласного 
значення, територіальними органами міністерств інших 
центральних органів виконавчої влади плану взаємодії з організації 
роботи з учасниками АТО та членами їх сімей.
Отримали стаціонарне лікування, медичну та психологічну 
реабілітацію 1677 учасників антитерористичної операції, в тому 
числі демобілізованих, із них прооперовано -  185 бійців.

2.9. 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 з розгляду питань, 
пов’язаних із лікуванням та 
медичною реабілітацією 
учасників антитерористичної 
операції, в тому числі 
демобілізованих та членів їх 
сімей

Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

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

2.10 Забезпечення зубного 
протезування учасників АТО, які 
цього потребують (за винятком 
протезування з дорогоцінних 
металів)

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Послугами зубного протезування забезпечені 417 учасників 
антитерористичної операції на загальну суму 428 тис.600 грн.

3. Надання допомоги в 
професійній реабілітації

3.1 Надання демобілізованим 
учасникам АТО, які перебувають 
на обліку в службі зайнятості, 
інформаційних та 
консультативних послуг, 
пов’язаних з 
працевлаштуванням, послуг з 
професійної орієнтації з метою 
вибору виду діяльності, професії, 
місця роботи відповідно до 
наявної кваліфікації, знань, 
професійних інтересів, нахилів.

Вінницький обласний центр 
зайнятості

Обласною службою зайнятості проводиться робота щодо надання 
соціальних послуг демобілізованим військовослужбовцям, які 
брали участь в антитерористичній операції.
Для надання інформаційно-консультативних послуг 
демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в 
антитерористичній операції, забезпечено функціонування «гарячої» 
телефонної лінії (0432) 55-17-96.
В обласній службі зайнятості отримали послуги 7201 безробітний з 
числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 
операції, 6962 особам призначено виплату допомоги по безробіттю, 
працевлаштовано 1112 осіб, зокрема 91 - шляхом виплати допомоги 
по безробіттю одноразово для організації підприємницької



здібностей, з урахуванням 
побажань щодо умов праці та 
потреб ринку праці.

діяльності, 250 осіб проходили професійне навчання, з яких 212 — 
вже працевлаштовано, 238 -  брали участь у громадських роботах та 
118 - в інших роботах тимчасового характеру.
Обласна служба зайнятості проводить постійну роботу щодо 
взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і місцевого 
самоврядування щодо здійснення комплексу заходів, спрямованих 
на забезпечення соціального захисту учасників АТО та організації 
їх зайнятості. Базові центри зайнятості долучаються до роботи 
районних центрів надання допомоги учасникам АТО. Під час 
спільних заходів розглядаються проблемні питання, що виникають 
при забезпеченні гарантій соціального захисту учасників АТО: 
працевлаштування, забезпечення житлом, надання матеріальної 
допомоги, виділення земельних ділянок, медична та психологічна 
допомога учасникам та родинам учасників АТО.
Налагоджена тісна співпраця з громадськими та волонтерськими 
організаціями, які спрямовують свої зусилля на надання допомоги 
учасникам АТО, проводяться спільні заходи: семінари, тренінги, 
Дні відкритих дверей, засідання «круглих столів» тощо.
3 метою залучення додаткових ресурсів для забезпечення соціально- 
психологічної реабілітації та професійної самореалізації учасників 
АТО, Вінницьким обласним центром зайнятості підписано Угоди 
про співробітництво з ГО «Збережи душу», ВОПО «Джерело надії», 
ВГО «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСЬ», ВОГО «Пані 
Всесвіт», ВООГО «Відкрите суспільство», ГО «Прогресивні жінки», 
ГО «Громадський центр «Форум», ТОВ «Група «Мирів» та ВОМГО 
«Молодіжна ліга розвитку підприємництва». Сферою співпраці 
визначено проведення інформаційно-консультаційних та 
профорієнтаційних заходів, спрямованих на професійне 
самовизначення, професійне навчання та швидке повернення до 
зайнятості через працевлаштування чи зайняття підприємницькою 
діяльністю, адаптацію учасників АТО в умовах мирного життя, 
профілактику та подолання посттравматичних стресових розладів. 
Обласною службою зайнятості постійно вживаються заходи щодо 
організації співпраці з військовими частинами та військкоматами, 
зокрема щодо вирішення питання працевлаштування 
демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову 
службу в районах проведення АТО. Одним з варіантів організації 
зайнятості таких осіб є військова служба за контрактом.

3.2Підвищення
конкурентоспроможності на 
ринку праці демобілізованих 
учасників АТО, які перебувають 
на обліку в службі зайнятості,

Вінницький обласний центр 
зайнятості

На базі навчальних закладів регіону та центрів професійно- 
технічної освіти Державної служби зайнятості України професійне 
навчання пройшли 250 осіб,з яких 212 -  працевлаштовано.



шляхом забезпечення організації 
їхньої професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації на базі навчальних 
закладів регіону та центрів 
професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості.
3.3.Підвищення
конкурентоспроможності на 
ринку праці осіб, звільнених з 
військової служби після участі у 
проведенні антитерористичної 
операції, з числа інвалідів, 
шляхом видачі ваучерів на 
перепідготовку, спеціалізацію, 
підвищення кваліфікації.

Вінницький обласний центр 
зайнятості

За детальною консультацією щодо отримання ваучера з метою 
підвищення свого освітньо-кваліфікаційного рівня до служби 
зайнятості звернулися 40 осіб з числа демобілізованих 
військовослужбовців.

4. Надання допомоги в 
поверненні до 
зайнятості.

4.1 .Сприяння працевлаштуванню 
демобілізованих
військовослужбовців на вакантні 
робочі місця, у тому числі на 
нові робочі місця з компенсацією 
роботодавцям витрат у розмірі 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування 
відповідно до статей 26 та 27 
Закону України «Про зайнятість 
населення».

Вінницький обласний центр 
зайнятості

Службою зайнятості прийнято 24 рішення щодо компенсації витрат 
роботодавця у розмірі єдиного внеску за працевлаштованих 
демобілізованих військовослужбовців на новостворені робочі 
місця.

4.2.Сприяння започаткуванню 
демобілізованими 
військовослужбовцями власної 
справи шляхом здійснення в 
установленому порядку виплати 
одноразово допомоги по 
безробіттю для організації 
підприємницької діяльності.

Вінницький обласний центр 
зайнятості

Допомогу по безробіттю одноразово для організації 
підприємницької діяльності виплачено 91 безробітному з числа 
військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 
операції.

5. Вшанування пам’яті 
учасників 
антитерористичної 
операції.

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

Департамент житлово- 
комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення.

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

5.2 Забезпечення поховання Райдержадміністрації, міські ради Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту соціальної та



загиблих (померлих) осіб, які 
брали участь в АТО (у межах 
вимог діючого законодавства).

міст обласного значення. молодіжної політики облдержадміністрації здійснено організаційні 
та координаційні заходи щодо проведення поховальних процесій 
36 загиблих (померлих) учасників бойових дій на території області.

Здійснюється встановлення меморіальних пам’ятних дошок 
загиблих (померлих) учасників АТО на фасадах установ, 
організацій.

6. Надання юридичної 
допомоги.

6.1. 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”.

Г оловне територіальне 
управління юстиції у Вінницькій 
області,
Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Вінницькій області, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Послуги первинної та вторинної правової допомоги надано 1088 
учасникам антитерористичної операції.

7. Забезпечення 
соціальної адаптації та 
надання психологічної 
допомоги учасникам 
антитерористичної 
операції, в тому числі 
демобілізованим та 
членам їхніх сімей.

7.1 Надання психологічної 
підтримки учасникам 
антитерористичної операції, а 
також демобілізованим, членам 
їхніх сімей, в тому числі в 
закладах охорони здоров’я.

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення.

У Вінницькому обласному клінічному госпіталі ветеранів війни 
(кабінет психотерапії) курс психотерапевтичної та психологічної 
реабілітації пройшли 1677 учасників антитерористичної операції, в 
тому числі демобілізованих.
Психологом та психотерапевтом розроблена карта психологічної 
діагностики учасників АТО.

7.2 Надання психологічної 
підтримки та проведення 
соціальної реабілітації учасників 
антитерористичної операції, а 
також демобілізованих, членів їх 
сімей.

Обласний центр соціальних 
служб для дітей, сім’ї та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення.

3 метою активізації діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді щодо психологічної підтримки сімей учасників 
антитерористичної операції до штатних розписів станом на 
01.06.2017 року введено 31 посаду психологів, фактично на яких 
працює 22 фахівці з відповідним рівнем освіти.
В результаті проведеної роботи надано психологічні послуги 1313 
особам.
Крім того, послуги з психологічної підтримки учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей у районах та містах 
області надаються у співпраці із психологами військкоматів та 
закладів освіти, приватними психологами, психологами з числа 
волонтерів, лікарями та медичними психологами обласної 
психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка.
У Крижопільському районі ЦСССДМ щоквартально проводяться 
групи зустрічей з дружинами та матерями учасників бойових дій.
У Гайсинському районі індивідуальні консультації надаються 
психологом-волонтером, членом ГО "Спілка учасників бойових дій 
АТО Гайсина та району".
За сприяння обласного ЦСССДМ у Жмеринському та Барському 
районах провдяться психологічні тренінги для учасників АТО та



7.3. Забезпечення психолого- 
педагогічного супроводу дітей 
шкільного віку із сімей учасників 
антитерористичної операції.

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

членів їх сімей з практичним психологом Волонтерської фупи 
психологічної допомоги солдатським сім’ям «Збережи душу». 
Чечельницьким районним ЦСССДМ організовано тренінг 
«Психологічна підтримка учасників АТО, членів їх сімей та 
вимушених переселенців» із залученням тренерів громадської 
організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків 
психотравмуючих подій».

В навчальних закладах області проводиться робота з надання 
соціально-педагогічної та психологічної допомоги постраждалим 
внаслідок бойових дій на Сході України з практичними 
психологами та соціальними педагогами, в тому числі на 
волонтерських засадах.
545 працівників психологічної служби (61,24% від загальної 
кількості фахівців) охоплюють психологічним супроводом та 
соціально-педагогічним патронажем дітей та інших членів сімей 
учасників антитерористичної операції.
80 фахівців (8,99% від загальної кількості) супроводжують дітей та 
сім’ї загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції.
54 фахівця служби (6,07 від загальної кількості) працюють з дітьми 
та сім’ями поранених учасників антитерористичної операції. 
Системним психологічним супроводом охоплено 3304 учня, 66 
студентів ВНЗ І-ІІ p.a., 660 дітей дошкільного віку з сімей 
учасників антитерористичної операції, в тому числі з сімей 
загиблих та поранених в антитерористичній операції. 
Соціально-педагогічну підтримку надано 2154 дітям з сімей 
учасників антитерористичної операції, в тому числі 53 дітям з 
сімей загиблих або поранених.
Охоплено 8765 осіб, в тому числі на 20,2% більше охоплено 
супроводом дітей і сім’ї учасників антитерористичної операції, на 
3% більше надано психологічну допомогу дітям з сімей загиблих в 
антитерористичній операції.
Психологічні та соціально-педагогічні послуги надаються у формі 
індивідуальних консультацій, здійснення системного тривалого 
супроводу, проведення профілактичних заходів щодо запобігання 
виникненню стресових, кризових та тривожних станів, 
психологічного діагностування, проведення психокорекційних 
занять, виступів на батьківських зборах, відвідування вдома з 
метою оцінки потреб дитини, обстеження матеріально-побутових 
умов проживання, допомоги в адаптації до нових умов навчання і 
проживання, інформування про ресурси, громадські організації, 
служби, що працюють у сфері допомоги сім’ям даної категорії, 
волонтерської роботи.
Для практичних психологів та соціальних педагогів, які



безпосередньо працюють з дітьми зазначеної категорії, 
запроваджено проведення психологічних і професійних супервізій, 
навчальних семінарів та семінарів з обміну досвідом, надається 
методична підтримка.
120 практичних психологів пройшли навчання на семінарах- 
тренінгах «Психологічна допомога школярам, що пережили 
психотравмуючі ситуації».
Працівники психологічної служби системи освіти області -  активні 
учасники і організатори благодійних акцій, ярмарок, флешмобів з 
тематики «За єдину Україну», «Подай руку допомоги!», «Діти 
України за мир» тощо.

7.4 Приведення штатних 
нормативів практичних 
психологів та соціальних 
педагогів навчальних закладів, у 
яких виховуються/навчаються 
діти з сімей учасників АТО, 
відповідно до потреб таких 
закладів, у межах штатної 
чисельності та наявного фонду 
заробітної плати.

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

В закладах освіти працює 567 практичних психологів та 287 
соціальних педагогів.
Відбувається поступове приведення штатних нормативів 
чисельності практичних психологів та соціальних педагогів 
відповідно до потреб навчальних закладів.

7.5 Здійснення соціальної 
адаптації шляхом організації 
культурно-мистецьких, 
спортивних, інформаційних, 
психологічний заходів, акцій, 
тренінгів, конкурсів, фестивалів, 
виставок, заходів арт-терапії, 
спортивних змагань тощо для 
учасників АТО та членів їх сімей

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, Управління 
культури облдержадміністрації, 
Управління спорту та фізичної 
культури облдержадміністрації, 
Обласний центр соціальних 
служб для сім’ї дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські 
ради міст обласного значення,, 
громадські організації

Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації для учасників АТО з сім’єю (дружина, діти) 
організовано проект у форматі сімейного відпочинку та проведено 
«Літній наметовий табір сімейного розвитку для учасників 
антитерористичної операції та їх сімей» із залученням роботи 
психологів, в якому взяли участь:
2016 рік - 122 особи (41 сім’я).
2017 рік -  80 осіб (31 сім’я).
Проведено День пам’яті захисників Донецького аеропорту. 15 
вдовам загиблих учасників АТО було надано матеріальну 
допомогу. За проявлену особисту мужність, стійкість, рішучість 
при виконанні військового обов’язку під час захисту незалежності 
суверенітету і територіальної цілісності України в ході проведення 
АТО, «кіборги» були нагороджені орденами та медалями за 
оборону Донецького летовища (2016 рік).
Організовано та проведено Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації обласне свято «Ми - 
одна сім’я! Ми -  одна родина!» з нагоди відзначення 
Міжнародного дня сім’ї для дітей учасників АТО (2016 рік). 
Проведено урочисту зустріч голови обласної державної 
адміністрації В.Коровія, голови обласної Ради А.Олійника та 
представника Фонду Оборони країни (м. Дніпро) Н.Хазан з



вінничанами-учасниками оборони Донецького аеропорту і їх 
сім’ями та вручено Почесні грамоти обласної державної 
адміністрації та обласної Ради, грошові винагороди та волонтерські 
відзнаки Фонду -  «За оборону країни» (2016 рік).
Центром «Спорт для всіх» проведені Дні активного дозвілля у 
«Літньому наметовому таборі сімейного розвитку для учасників 
АТО та членів їх сімей» в ході яких реалізовано заходи та змагання 
з веслування на катамарані, дартсу, фрізбі, спідмінтону, пляжного 
волейболу, футболу, пейнтболу, початкового навчання плаванню 
для дітей (.2016, 2017 pp.).
За клопотанням відділу допомоги учасникам АТО Департаменту 
соціальної та молодіжної політики Вінницької 
облдержадміністрації проведено нагородження ювілейними 
медалями «25 років незалежності України» 10 учасників бойових 
дій (2016 рік).
Організовано та проведено інтелектуальний турнір з гри «Що? Де? 
Коли?» до Дня захисника України«Сила нескорених» в міському 
Палаці мистецтв. На турнір були запрошені команди, які в зоні 
АТО та в тилу захищають незалежність нашої країни. Учасниками 
гри стали наступні команди: «Зв’язківець» (військова частина А 
1660), «Патріот» (військові медики, учасники АТО), «Подільська 
громада» (команда волонтерів БФ «Подільська громада, спів 
організатори турніру), «Брандмейстер» (Головне управління ДСНС 
України у Вінницькій області), «КОП» (Управління патрульної 
поліції м. Вінниці) та команди майбутніх захисників України: 
«ВТК» (студенти відділення воєнізованої охорони Вінницького 
транспортного коледжу), «Fireman» (студенти ВПУ ЛДУБЖД у м. 
Вінниці), «CSS» (майбутні військові медики, студенти ВНМУ імені 
М.І. Пирогова) (2016 рік).
Проведено 14 обласний дитячо-юнацький фестиваль мистецтв 
«Сурми звитяги» (конкурс української патріотичної пісні, поезії та 
живописних робіт) організований Вінницьким крайовим 
молодіжним об’єднанням «Молода Подільська Січ» за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації, у якому взяли участь понад 100 учасників з 
Вінницької області (2016 рік).
Проведено спортивні змагання «Козацькі забави, організаторами 
якого стали управління з питань фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації та комунальний заклад «Вінницький 
обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» з 
нагоди Дня українського козацтва, Дня захисника України та свята 
Покрови Пречистої Богородиці відбувся в рамках Всеукраїнської 
інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається



з мене».на базі дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак» 
(2016 рік).

Проведено 23-й відкритий Кубок Вінницької області з 
інтелектуальних ігор за підтримки Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації, Департаменту освіти 
міської ради, міського відділу у справах молоді та туризму 
розумових іграх «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг» і «Ерудит- 
квартет», у якому взяли участь команди з числа учасників АТО 
(2016 рік).

Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту соціальної та 
молодіжної політики ОДА спільно з громадською організацією 
«Асоціація ветеранів інвалідів війни та волонтерів АТО» 
організовано Зимову подорож до Маєтку Святого Миколая 
(Картпати) для 29 дітей учасників антитерористичної операції, тур 
«Вирушай туди, де казка» (Коломия) для відвідування музеїв 
«Писанка» та «Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття» для 36 дітей (2016 рік).

Проедено обласну акцію «Подорож у дитячий світ» з нагоди Дня 
захисту дітей (на базі Подільського зоопарку) участь, в якій взяли 
понад 200 дітей учасників бойових дій (2017рік).

Організовано триденний екскурсійний тур «Перлини Карпат» в 
рамках відзначення в області Дня захисту дітей для 45 дітей, батьки 
яких є учасниками антитерористичної операції (2017 рік).

Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту соціальної та 
молодіжної політики ОДА у 2017 році організовано безкоштовне 
відвідування дітей учасників АТО культурно-розважальних 
заходів («Роликова Арена» - 47 дітей; «Мегамоша-Галактика» - 23 
дитини, кінотеатр ім. М.Коцюбинського та "SmartCinema" - 34) та 
учасників АТО (вистава «Стіна» Київської театр-студії -  ЗО осіб, 
змагання серед шрифт-пілотів України у другому етапі DCUHa 
аеродромі «Калинівка» - 50 осіб,

Проведено широку інформаційну кампанію з питань надання 
допомоги та забезпечення учасників АТО та членів їх сімей 
соціальними послугами.



7.6 Організація для дітей 
учасників антитерористичної 
операції, дітей загиблих, 
померлих військовослужбовців, 
учасників антитерористичної 
операції спільно із сім’ями 
відпочинку, туристичних 
поїздок, екскурсій в межах 
області й по Україні та за її 
межами.

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і н істрації, Управл і ння 
облдержадм і ністрації: кул ьтури, 
спорту та фізичної культури; 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади, 
громадські організації

Пункт 7.6 доповнено згідно з рішенням 21 сесії 7 скликання 
обласної Ради від 30.06.2017 року №385 «Про внесення змін до 
рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року 
№123 «Про Обласну комплексну цільову програму підтримки 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 
на 2016-2018 роки».

8. Сприяння інститутам 
громадської діяльності у 
проведенні заходів з 
реабілітації та 
соціальної адаптації 
демобілізованих 
військовослужбовців.

8.1. Налагодження співпраці з 
благодійними, волонтерськими, 
релігійними, громадськими 
організаціями з метою їх 
залучення до надання допомоги 
учасникам АТО.

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю
облдержадміністрації, Сектор 
Державної служби у справах 
ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції у 
Вінницькій області, Обласний 
центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації налагоджена співпраця 
з 64 громадськими організаціями, які надають допомогу та 
підтримку учасникам антитерористичної операції та членам їх 
сімей на території області.

Проведено Координаційний форум з проблемних питань учасників 
АТО та членів їх сімей з представниками місцевих громадський та 
волонтерських організацій, у якому взяли участь 26 інститутів 
громадянського суспільства (22.04.2016 року).

Проведено Координаційну нараду з представниками районних 
громадських організацій учасників бойових дій у зоні АТО 
Вінницької області, у якому взяли участь 18 інститутів 
громадянського суспільства (20.05.2016 року).

Проведено Координаційну нараду з представниками районних 
громадських організацій учасників бойових дій у зоні АТО 
Вінницької області, у якому взяли участь 17 інститутів 
громадянського суспільства ( 15.12.2016 року).

Проведено зустріч з представниками районних громадських 
організацій учасників бойових дій у зоні АТО Вінницької області, у 
якому взяли участь 15 інститутів громадянського суспільства ( 
23.03.2017 року).

8.2. Сприяти утворенню груп 
підтримки, самодопомоги та 
взаємодопомоги для учасників 
антитерористичної операції та 
членів їх сімей та залучення до 
таких груп

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації,
Сектор Державної служби у 
справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції у Вінницькій області,

Згідно з дорученням голови обласної державної адміністрації від 
03.10.2014 №01.01-11/5432 в усіх районах та містах обласного 
значення створені мобільні робочі групи із надання адресних 
соціальних послуг в територіальних громадах та забезпечення 
взаємодії суб’єктів соціальної роботи. До їх складу увійшли 
представники структурних підрозділів, відповідальних за 
реалізацію державної сімейної політики, служб у справах дітей,



Вінницький обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органів 
соціального захисту населення, установ та закладів освіти, охорони 
здоров’я, уповноважених органів Національної поліції, базових 
центрів зайнятості, управлінь Пенсійного фонду України, 
громадських організацій та об’єднань тощо.
Мобільними робочими групами здійснено 980 виїздів до 863 
населених пунктів області. Послугами охоплено 35 сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції 36 сімей та 29 окремих осіб -  
поранених учасників антитерористичної операції, 1320 сімей та 425 
окремі особи, мобілізовані для участі в антитерористичній 
операції.. В результаті роботи під час виїздів прийнято рішення 
стосовно соціального супроводу 3 сімей учасників 
антитерористичної операції.

8.3 Підтримка заходів 
волонтерських, благодійних, 
громадських організацій, 
спрямованих на реабілітацію та 
соціальну адаптацію 
демобілізованих
військовослужбовців, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих 
учасників АТО

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

Підтримано ініціативу громадського активіста, учасника бойових 
дій в реалізації проекту «Літній наметовий табір сімейного 
розвитку для учасників антитерористичної операції та їх сімей».. 
Підтримано ініціативу громадської організація «Автомайдан 
Вінниччини» щодо проведення проекту «Жити!», спрямованого на 
соціальну підтримку дружин загиблих учасників 
антитерористичної операції Вінницької області.
Підтримано військово-патріотичний проект допомоги 
військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської областей «Свій за свого, брат за 
брата!» Громадськоою організацією «Суспільні ініціативи 
Козятинщини».
Підтримано проведення засідання «круглого столу» на тему: 
«Якість надання психологічних та психотерапевтичних послуг 
населенню м. Вінниці та Вінницької області» ініційованого 
громадською організацією «Прогресивні жінки з метою 
висвітлення досягнень та проблем галузі, можливості отримання 
фахової психологічної та психотерапевтичної допомоги 
мешканцями міста та області, якості підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців, що надають послуги, етичні засади їх 
діяльності

9. Патріотичне виховання 
молодого покоління

9.1 Організація зустрічей дітей, 
учнівської та студентської 
молоді з учасниками 
антитерористичної операції.

Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації

У навчальних закладах області проводиться активна робота з 
національно-патріотичного виховання. Зокрема, зустрічі з 
учасниками антитерористичної операції, уроки мужності, усні 
журнали, виховні години, години спілкування, перегляд 
відеофільмів.
В навчальних закладах області проведено понад 800 акцій, 
реалізовано близько 500 проектів, проведено понад 1,5 тис. 
зустрічей з учасниками АТО, працювало 39 волонтерських загонів 
(780 дітей), зібрано 1 млн. 260тис. грн., які спрямовані на допомогу



учасникам АТО.
Вищі навчальні заклади області беруть активну участь в акціях, 
спрямованих на підтримку бійців сил антитерористичної операції 
на Сході України.
Волонтери Вінницького державного педагогічного університету 
ім..М.Коцюбинського взяли шефство над українськими воїнами, 
які лікуються у м. Вінниці та проводять активну роботу з метою 
психологічної підтримки бійців та їх родин.
В рамках посилення національно-патріотичного виховання, 
піднесення соціального статусу учасника антитерористичної 
операції -  захисника України, демонстрації конкретних випадків 
героїзму українського народу та трагедії війни на Сході, 
адміністрації вищих навчальних закладів області організовують 
постійні зустрічі студентської молоді з учасниками 
антитерористичної операції -  випускниками навчальних закладів.
У Погребищенському районі православною військово- 
патріотичною парашутно-десантнюї школою м.Погребища 
проведено наметовий літній табір, де діти поєднують навчання 
духовних істин з військовою справою. Участь у таборі взяли участь 
19 дітей учасників АТО в тому числі діти загиблих захисників 
Донецького аеропорту.
Засідання «круглого столу» на тему: «Національно-патріотичне 
виховання в приміщенні Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, як 
основа національної безпеки, суверенітету та незалежності 
держави» .
В загальноосвітніх навчальних закладах області до Дня 
українського добровольця проведено: виховні години та години 
спілкування «Доброволець -  мирний воїн», «Народу вірні сини», 
«Люди доброї волі», «Пам’ять трагічних днів», «Самовідданість 
добровольців-захисників», «День українського добровольця», 
«Наш обов’язок -  патріотизм та героїзм», «Я патріот своєї 
держави»; уроки Пам’яті та мужності «Подвигу українських 
добровольців слава...», «Обов’язок -  патріотизм - героїзм», «Мати
-  Україна одна на всіх, як оберіг», «Самооборона -  добровольці 
майдану»; тематичні лінійки «Людські чесноти: мужність та 
відвага», «З відданістю Україні», «Добровольці Божої Чоти», «За 
честь! За гідність! За свободу!».
В навчальних закладах області до відзначення Дня пам’яті та 
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 
Дня пам’яті жертв політичних репресій:
- тематичні уроки історії: «Кривава ціна миру в Європі 45-го та 
сьогодні», «Українці в лавах об’єднаних націй перемогли 
агресора», «Діти на фронтах війни, пам’ятаймо!», «Мужні



визволителі мого краю», «Безсмертний подвиг народу», «Вони 
визволяли Батьківщину», «Тільки пам'ять не сивіє», «Ми 
пам'ятаємо»;
- уроки мужності: «Прагнення до свободи вчора, патріотизм і 
нездоланність сьогодні -  гідна Україна завтра», «Історії героїв 
війни: «Ми боролись за українську землю», «Мужність і відвага 
крізь покоління», «Порозуміння заради майбутнього України», 
«Українці у Другій світовій війні. Життя і долі», «Український 
патріотизм проти тоталітарних систем», «Нам заповідана 
мужність», «Ваш світлий подвиг незабутній», «Тих днів не змовкне 
слава»;
- в шкільних бібліотеках оформлено виставки художньої, 
документальної літератури, преси: "Вклонімося великим тим 
рокам", "Вони живі у пам'яті людській", "Незабута сторінка в 
історії", «Цей біль у серці не втихає...», «З минулої слави дивлюсь 
у віки», «Ціною крові перемога нам дісталась»;
- конкурс творів -  привітань: «Листівка ветерану», виставка 
малюнків та плакатів «Велика Перемога», «Подвигу жити вічно», 
«Тих днів не згасне слава»;
- впорядкування пам’ятників загиблим воїнам, братських могил;
- загальношкільні тематичні лінійки пам'яті: "Мій народе, вклонись 
героїчним своїм ветеранам", «Знову чорний ворон налетів..», 
"Навічно в пам'яті народній", "Дорога до безсмертя", "Серед 
братських могил в краю степовім", "Вічна слава безсмертю 
хоробрих";
- години спілкування: «Подвигу жити у віках», «Слава вічна, а 
пам’ять немеркнуча», «Трагічні події історії України», «1939-1945. 
Пам'ятаємо! Перемагаємо!», «Наші земляки -  герої Другої світової 
війни», «У всі віки ми чуємо брязкіт зброї»;
- зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками 
партизанського руху;
- концертні програми: «І пам'ять про героїв в нас живе ...», «Вічно 
сяяти сонцю над краєм», «Сьогодні всі квіти для Вас, ветерани»;
- випуск тематичних стінгазет « Пам'ятаємо. Перемагаємо»;
- уроки пам’яті: «Повернення із забуття», «Трагічні сторінки 
історії України», «Відстояти чесне ім’я», «Пам’ятаймо минуле 
заради майбутнього», «Із забуття -  в безсмертя», «Долі 
репресованих односельчан»;
- години спілкування: «Жертвам репресій присвячується...», 

«Політичні репресії радянської доби», «21 травня -  День пам’яті 
жертв політичних репресій», «Це потрібно пам’ятати усім 
поколінням», «Політичні репресії трагедія нашого народу», «Люди
-  жертви політичних репресій», «Терор в Україні. Національний



заповідник Биківнянські могили»;
- уроки історії: «Громадсько-політичне життя в 30-і роки. Масові 

репресії», «За колючим дротом», «Реабілітовані історією», 
«Політичні репресії 1937-1938 років в Україні», «Українська 
інтелігенція в роки масових репресій»;
- інформаційні години: «Політичні репресії: історія геноциду», 

«Тоталітарний сталінський режим», «Люди -  жертви політичних 
репресій», «Репресії -  політика тоталітарної держави»;
- учнівські конференції: «Політичним репресіям — ні!», «Великий 

терор», «Політичні репресії ХХ-ХХІ століття: історичні паралелі», 
"Пам’яті безвинно звинувачених”, "Становище дітей репресованих 
громадян в контексті політики державного терору (1937-1938 рр.)”;
- усні журнали: «Пам’яті безвинно звинувачених», «Політичні 

репресії 1937-1938 років»;
- засідання за круглим столом: «Чорні роки в історії України», 
«Живий подих історії», «Політичні репресії та їх наслідки», 
«Жертви політичних репресій: міфи і реальність», «Згортання 
українізації»;
- викладки літератури «Із забуття в безсмертя» (про репресованих 
письменників), «Минуле з гірким присмаком», «Дню пам’яті жертв 
політичних репресій», «Страшні роки репресій», «Реабілітовані 
історією».
А також тематичні зустрічі учнів, вчителів з учасниками 
антитерористичної операції, добровольцями: Постоюком О.В„ 
Длужевським О.С., Бадраком В.В., Танчаком Т.М., Поліщуком 
О.М., Шапетою В.В., Яворським Б.В., Іщуком Л.В. (Калинівський 
район), Ковтуном І.О., Гайдайчуком О.П. (Оратівський район), 
Григоруком О.М., Мазурем Є.С. (Томашпільський район), 
Гуменком М. (Джулинська школа-інтернат), Задорожним С.П., 
Хитруком В.П., Пашинським П.О. (Гайсинський район), 
Михальнюком М.В., Ковальським В.Д., Найчуком С.С. (м. 
Хмільник).
В Оратівському районі в ЗОНІ І-ІІІ ступенів с. Скоморошин 
проведено флешмоб «22 віджимання в підтримку ветеранів 
антитерористичної операції».
У професійно-технічних навчальних закладах проведено: 
літературно-музичні вечори: «З Україною в серці» (ДПТНЗ 
«Жмеринське вище професійне училище»); «За Україну, за її 
долю!» (Вище художнє професійно-технічне училище №5 м. 
Вінниця); «Вірші обпалені війною» (ДПТНЗ «Козятинське 
міжрегіональне вище професійне училище залізничного 
транспорту»); «Шануймо тебе. Герою!» (ДНЗ «Гущинецьке вище 
професійне училище»); «їх буде пам’ятати Україна» (Теплицький



професійний аграрний ліцей).
«круглі столи»: «Від проголошення незалежності до нової 
України» (ДПТНЗ «Жмеринське вище професійне 
училище»);«3ахищати Батьківщину -  святий обов’язок кожного 
українця» (ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. 
Вінниця»); «Революція змінила нас...» (ДНЗ «Гущинецьке вище 
професійне училище»); «Добровольці не чекають нагород» (Вище 
професійне училище № 41 м.Тульчин); «День українського 
добровольця -  це основа зростання нового покоління вільних 
українців» (ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти 
переробної промисловості»).
бесіди:«Нащадки козацької слави» (ДНЗ «Центр професійно- 
технічної освіти торгівлі та харчових технологій»); «Добровольчі 
формування», «Я покликаний захищати рідну землю!», 
«Незламний дух воскрес у серці кожнім» (ДНЗ «Вінницький центр 
професійно-технічної освіти переробної промисловості»); «14 
березня - День добровольця» (Вище професійне училище № 11 
м.Вінниця); «Україна -  це територія гідності та свободи» (ДНЗ 
«Гущинецьке вище професійне училище»); «Спасибі за відвагу» 
(ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»), 
лекції: «Вшануємо подвиг українських добровольців» (ДНЗ «Центр 
професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниця»); «День українського 
добровольця» (ДПТНЗ «Жмеринське вище професійне училище»); 
«Історія героїв антитерористичної операції. Ми боремося за 
українську землю.» (ДПТНЗ «Мазурівський аграрний центр 
професійно-технічної освіти»); «Добровольці, волонтери -  відважні 
герої нашого часу» (Вище професійне училище № 41 м. Тульчин); 
«Альтруїзм і самопожертва для майбутнього нації» 
(Комаргородське вище професійне училище);«Про масові акції 
протесту у листопаді 2013 року -  лютому 2014 року» (ДО 
«Заболотненське вище професійне училище № 31 »).
В окремих закладах професійно-технічної освіти було організовано 
акції, перегляд документальних фільмів, відеолекторії, виставки 
світлин, присвячені патріотизму та мужності громадян, які стали 
на захист демократичних цінностей України, зокрема: 
акції:«Лист воїну» (ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище 
професійне училище»); «Воїнам з любов’ю » (ДНЗ «Немирівський 
професійний ліцей»);«Вони померли, щоб ми жили!» 
(Комаргородське вище професійне училище);
перегляд документальних фільмів: «Земляки -  герої України», 
«Лицарі свободи», «Як я став добровольцем» (ДНЗ «Вінницький 
центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»); 
«На передовій» (Вище професійне училище № 11 м.Вінниця);



«Добровольці Божої Чоти» (ДНЗ «Барський професійний 
будівельний ліцей», ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»); 
«Аеропорт» (ДПТНЗ «Мазурівський аграрний центр професійно- 
технічної освіти»); «Обличчя війни», «Герої антитерористичної 
операції. Фронтові долі» із серії «7 фільмів про антитерористичну 
операцію» (ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно- 
технічної освіти»); «Два дні в Іловайську» (Теплицький 
професійний аграрний ліцей).

10. Залучення міжнародної 
допомоги щодо 
створення системи 
реабілітації та адаптації 
учасників 
антитерористичної 
операції

10.1. Сприяння співпраці з 
міжнародними організаціями 
стосовно реалізації наявних та 
запровадження нових проектів 
технічної та фінансової 
допомоги, спрямованих на 
реабілітацію та реінтеграцію 
учасників антитерористичної 
операції, запровадження 
успішних моделей реабілітації та 
реінтеграції демобілізованих 
військовослужбовців

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент міжнародного та 
регіонального економічного 
розвитку облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

За підтримки Свєнтокшиського воєводства організовано 
оздоровлення та відпочинок дітей учасників антитерористичної 
операції у Польщі, Чехії.

Підтримано проект громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» - 
Міжнародна конференція «Ветерани війни за МИР». Захід 
проходив за участі військовослужбовців, учасників 
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 
областях, представників Фонду Девіда Лінча (США), членів 
асоціації «Вчені світу за мир», місії ОБСЄ, офісу НАТО в Україні, 
Представництва ЄС в Україні, міжнародного комітету Червоного 
Хреста, медичного корпусу армії США. Метою конференції є 
консолідація організацій учасників бойових дій з різних країн світу 
та створення спільної міжнародної платформи для налагодження 
подальшої співпраці в досягненні миру.

Підтримано ініціативу громадської організації «Вінницька обласна 
організація інвалідів «А-Веста» щодо реалізації проекту 
"Побратим. Правова допомога ветеранам за принципом "рівний- 
рівному" в рамках програми «Школа ветеранів» за підтримки 
Фонду сприяння демократії посольства США в Україні.

Проведено засідання «круглого столу» з представниками ОБСЄ 
щодо обговорення забезпечення підтримки та надання допомоги 
учасникам АТО та членам їх сімей.

Проведено зустріч з представниками Верховного комісара ООН у 
справах біженців в Україні щодо впровадження інноваційних 
проектів спрямованих на реабілітацію та реінтеграцію учасників 
антитерористичної операції.

Проведено засідання «круглого столу» за участі голови 
облдержадміністрації В.Коровія, голови Державної служби у 
справах ветеранів війни і АТО А.Дерев’янком, президента 
Асоціації ветеранських організацій Свросоюзу ЕІЖОМІГ



Емануеля Якоба щодо обговорення актуальних питань підтримки 
учасників бойових дій на Сході України та їхніх сімей. Скайп- 
конференція з «Центром психологічної реабілітації ветеранів війни 
США» щодо обговорення практик надання психологічної 
реабілітації учасників АТО.

10.2 Сприяння громадським 
організаціям у реалізації 
проектів, що фінансуються з 
рахунок коштів Міжнародного 
благодійного фонду, грантових 
проектів тощо.

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, Департамен 
т міжнародного та регіонального 
економічного розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Підтримка проектів, що фінансуються за рахунок коштів 
Міжнародного благодійного фонду, грантових проектів, тощо 
здійснюється шляхом надання організаціям листів-підтримки на 
Міжнародний благодійний фонд, інформаційного супроводу, 
часткового співфінансування тощо.

Підтримано ініціативу ГО «Вінницька обласна організація інвалідів 
«А-ВЕСТА» щодо реалізації проекту "Побратим. Правова допомога 
ветеранам за принципом "рівний-рівному" в рамках програми 
«Школа ветеранів», який впроваджується за підтримки фонду 
сприяння демократії посольства США в Україні.

Підтримано ініціативу української діаспори Польщі, якою було 
організовано відпочинок на природі дітей загиблих учасників 
антитерористичної операції та тих, які знаходяться на передовій.

и. Надання комплексних 
послуг сприяння 
соціальній адаптації та 
ефективного вирішення 
проблем учасників АТО 
та членів їх сімей, родин 
загиблих (померлих) 
учасників АТО

11.1 .Виготовлення та поширення 
серед учасників 
антитерористичної операції 
пам’яток, «дорожніх карт» щодо 
пільг та державних гарантій.

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

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»;
- буклети «Демобілізація. Питання та відповіді»;
- буклети «Як подолати наслідки травматичних подій»;
- буклети «Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її 
отримати?»;
- буклети «Менський санаторій «Остреч» тощо.

На сайті облдержадміністрації створено банер «Обласний центр 
допомоги учасникам АТО», на якому розміщують новини, 
інформаційні матеріали, актуальна інформація для учасників АТО.

11.2 Визначення окремого 
працівника (координатора) на 
рівні району (міста) з

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації,

У кожній райдержадміністрації та міській раді міст обласного 
значення визначено окремого працівника (координатора) по роботі 
з учасниками АТО.



виключними функціональними 
повноваженнями з координації 
роботи у напрямку допомоги 
учасниками АТО та 
розміщенням у ЦНАПі

райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення Створено реєстр із 37 координаторів по роботі з учасниками АТО, 

інформація про яких розміщена на банері «Обласний центр 
допомоги учасникам АТО» обласної державної адміністрації в 
розділі «Актуально для учасників АТО».

11.3 Запровадження надання 
послуг учасникам АТО та членам 
їх сімей за принципом “єдиного 
вікна” в районних/міських 
органах соціального захисту

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

3 метою підвищення ефективності вирішення проблемних питань 
допомоги учасникам антитерористичної операції у Департаменті 
соціальної та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації створено відділ допомоги учасникам АТО 
(розпорядження голови облдержадміністрації від 09.03.2016 №138). 
Для підвищення оперативності й чіткої координації Відділ 
розміщено у приміщенні обласної комунальної власності за 
адресою м. Вінниця, вул. Монастирська, 47 Вінницького центру 
допомоги учасникам АТО (далі -  Центр), який об’єднав зусилля й 
ресурси таких державних установ:
- відділу допомоги учасникам АТО Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації,
- сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції у Вінницькій області,
- відділу санаторно-курортного лікування Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації,
- відділу праці та соціально-трудових відносин Департаменту 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,
- Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації,
- Вінницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді (формування «соціальних паспортів» потреб сім'ї).
Також налагоджено чіткий механізм роботи у вказаному напрямку 
з державними організаціями, які знаходяться за іншими адресами, а 
саме: з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, 
Вінницьким обласним центром зайнятості, Головним управлінням 
Держгеокадастру України у Вінницькій області, Регіональним 
центром надання вторинної правової допомоги у Вінницькій 
області, Обласним військовим комісаріатом та іншими.
Робота Центру та органів соціального захисту населення 
спрямована на спільне вирішення проблем учасників 
антитерористичної операції за принципом "єдиного вікна" та 
максимальної координації дій у напрямку надання такої допомоги 
на місцевому рівні.

11.4 Забезпечення навчання 
сучасним методикам, 
консультування, супроводу, 
інтерв’ювання працівників,

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Організовано та проведено 7 семінарів, 3 тренінги, 32 «круглі 
столи» для координаторів районів/міст області, відповідальних за 
роботу з учасниками АТО та членами їх сімей з метою навчання 
сучасним методикам, консультування, супроводу, інтерв’ювання 
працівників, відповідальних за надання допомоги учасникам АТО



відповідальних за надання 
допомоги учасникам АТО та їх 
сімей, зокрема, організація та 
проведення семінарів, тренінгів, 
навчальних модулів, «круглих 
столів» для координаторів 
районів/міст області, 
відповідальних за роботу з 
учасниками АТО та членами їх 
сімей

та їх сім’ям.

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

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

Проведено 20 координаційних зустрічей з місцевими громадськими 
організаціями учасників АТО в районах та містах області.

11.6 Систематизація найкращих 
практик надання допомоги 
учасника АТО та членам їх сімей 
у районах/містах області та їх 
поширення

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міські ради 
міст обласного значення

1. Проект громадської організації ВА «Асоціація ветеранів 
інвалідів війни та волонтерів АТО» - «Літній наметовий табір 
сімейного розвитку для учасників антитерористичної операції та їх 
сімей», мета якого - психологічна реабілітація всіх членів родини 
учасника антитерористичної операції (батька, матері, та їхніх дітей) 
одночасно.
2. Проект громадської організації «Автомайдан Вінниччини» - 
«Жити!», мета якого - соціальна підтримка дружин загиблих 
учасників антитерористичної операції Вінницької області.
3. Проект громадської організації «Брат за брата» - «Футбольний 
турнір з міні футболу серед учасників антитерористичної операції», 
мета якого -  соціальна адаптація до мирного життя учасників 
антитерористичної операції.

11.7 Розробка електронного 
реєстру потреб учасників АТО 
відповідно до соціальних 
паспортів з online моніторингом 
їх забезпечення

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

Інформація щодо забезпечення учасників антитерористичної 
операції соціальними послугами узагальнюється відділом допомоги 
учасникам АТО.
Електронний реєстр потреб учасників АТО відповідно до 
соціальних паспортів з online моніторингом їх забезпечення 
перебуває на стадії розроблення.


