
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 705

__04 грудня 2018 р. 36 сесія 7 скликання

Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної комплексної 
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей та членів сімен загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 

сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2016 року №123, до 2021 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 20, 22 
Бюджетного кодексу України, враховуючи подання обласної державної 
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм і з питань учасників АТО, бойових дій, Революції 
гідності, волонтерського руху та зв 'язків з громадськістю, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Продовжити термін дії Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 
роки» (зі змінами), затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання 
від ЗО червня 2016 року №123, далі -  Програма, до 2021 року.

2. Назву Програми викласти в такій редакції: «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».

3. Викласти Програму в новій редакції (додасться).
4. Загальну характеристику Програми викласти в новій редакції 

(додається).
5. Ресурсне забезпечення Програми викласти в новій редакції 

(додається).
6. Показники продукту Програми викласти в новій редакції (додається).
7. Рекомендувати:
7.1 Районним державним адміністраціям, районним радам, міським радам 

міст обласного, значення об’єднаним територіальним громадам розробити та 
затвердити заходи на виконання цієї Програми та забезпечити їх виконання.

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



об’єднаним територіальним громадам організувати виконання заходів 
передбачених Програмою.

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

7.4 Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного 
значення, об ’єднаних територіальних громад інформувати про хід виконання 
Програми Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації один раз на півроку до 10 числа місяця, що настає за звітним 
періодом. Для узагальнення та інформування обласної Ради до 20 числа місяця, 
що настає за звітним періодом.

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

а

Голова обласної Ради Л. ОЛІЙНИК



Додаток 1 до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 року №705

Загальна характеристика 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

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 
затвердження Програми

Рішення сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від вересня 2018 року №

Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Співрозробники Програми Структурні підрозділи обласної державної 
адміністрації

Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент соціальної та молодіжної 
п ол іти к и обл д е ржад м і н і стра ц ії

Учасники Програми Вінницька обласна Рада,
Вінницька обласна державна адміністрація, 
Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації,
Департамент цивільного захисту 
облдержадміністрації,
Департамент ж итл о во- ко му н ал ьн о го 
господарства, енергетики та інфраструктури 
обл держадм і н і страці ї,
Департамент фінансів облдержадміністрації, 
Департамент освіти і науки 
обл держадм і н і стра ц ії,
Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації,
Департамент міжнародного співробітництва 
та регіонального розвитку 
обл держадм і н і страції,
Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, Управління фізичної 
культури і спорту облдержадміністрації, 
Вінницький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді,
Сектор Державної служби у справах



ветеранів та учасників АТО у Вінницькій 
області,
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 об'єднаних 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),

24420,00

Коштів обласного бюджету (тис. 
грн),

17855,00

Коштів місцевих бюджетів (тис. 
г р н ) , .......................... ........................

6565,00
.

Заступник голови обласної Ради гор ХМІЛЬ



Додаток 2 до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 року №705

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
____________________________________________________________________________________ти с .гри .

Обсяг коштів, 
які

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього 
витрат на 

виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

1300.00 2985,00 3915.00 4850,00 5505.00 5865.00 24420.00

Обласний
бюджет

600,00 1980,00 2890.00 3675.00 4225.00 4485.00 17855,00 !
-

Районні
(міські)

бюджети,
бюджети

об'єднаних
територіальних

громад

700.00 1005.0 1025.00 1175.00 1280.00 1380,00 6565.00

Заступник голови обласної Ради ^МГбр ХМІЛЬ



Додаток 3 до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 року №705

Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та 

членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції на 2016-2021 роки

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
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 (далі -  Програма) -  це комплекс заходів, які 
реалізовуватимуться з метою надання соціальних, психологічних, медичних, 
юридичних та інших послуг громадянам, які беруть (брали) участь в 
антитерористичній операції та операції об ’єднаних сил на Сході України (далі -  
АТО/ООС), членів їхніх сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Указів 
Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи 
щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» та від 30 
липня 2018 року №116 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну 
операцію в Донецькій та Луганській областях», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 31 березня 2015 року № 359-р «Про затвердження плану 
заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної 
адаптації учасників антитерористичної операції», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 13 січня 2016 року № 10-р «Про затвердження плану 
міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя учасників антитерористичної 
операції» та на виконання Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2020 року, що відповідає операційній цілі 5.7. 
«Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям 
населення області за місцем проживання та у закладах соціального 
обслуговування» в частині підтримки сімей учасників проведення 
антитерористичної операції, в тому числі поранених і загиблих.

Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці належного, 
соціального, медичного, морально-психологічного стану учасників АТО/ООС 
та членів їхніх сімей, забезпеченні потреб у соціальному обслуговуванні та 
психологічній підтримці.

ї ї .  М ста Програми

Метою обласної Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних 
завдань і заходів, що спрямовані на розв'язання найважливіших проблем, які 
виникають у регіоні та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, 
спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної



координації наявних ресурсів для забезпечення державних гарантій учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей.

III. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та
етапи виконання Програми.

Вирішення питань соціального захисту учасників АТО/ООС та членів 
їхніх сімей, які потребують соціальної підтримки шляхом реалізації комплексу 
взаємопов’язаних заходів структурними підрозділами обласної державної 
адміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами районних, 
міських, сільських, селищних рад, об ’єднаними територіальними громадами, 
державними соціальними фондами, інститутами громадянського суспільства за 
рахунок бюджетів усіх рівнів, а також інших джерел, незаборонених чинним 
законодавством України.

Програма реалізується протягом 2016 -  2021 років, в один етап.

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

скерованих на реалізацію державної соціальної політики в області, охоплення 
максимального кола учасників АТО/ООС та членів їх сімей заходами 
соціальної адаптації, психологічної підтримки та, забезпечення матеріальної 
підтримки таких осіб, шляхом додержання державних соціальних гарантій і 
впровадження додаткових регіональних форм адресної підтримки, збільшення 
ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та інститутів громадського суспільства, спільної координації 
наявних ресурсів.

V. Напрями діяльності і заходи Програми
З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, 

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

VI. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

обласного, районних (міських) бюджетів, бюджетів об ’єднаних територіальних 
громад із залученням інших джерел фінансування, незаборонених 
законодавством.

Щорічно при формуванні обласного бюджету планується передбачати, 
виходячи з фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення 
виконання заходів Програми.

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

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

- на рівні обласної Ради -  постійна комісія обласної Ради з питань 
учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та 
зв’язків з громадськістю;



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

на місцевому рівні -  районні державні адміністрації, районні ради, міські 
ради міст обласного значення, селищні, сільські ради, об’єднані територіальні 
громади.

Заступник голови обласної Ради Г Т гор ХМІЛЬ



Додаток 4 до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 року №705

Заходи О бласної комплексної цільової програми підтримки учасників аититерористичної операції/операції об’єднаних  
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників аититерористичної операції/операції об’єднаних сил на 

2016-2021 роки

№
ІІИ

Назва напряму 
діяльності Перелік заходів

Термін
викопай Виконавці

Джерела
фінансуй

Орієнтовні обсяги фінансування, 
ш с .  гри. Очікуваний

(пріоритетні Програми 2016 2017 2018 2019 2020 2021ня ання результат
зайда и н я) заходу рік рік рік рік рік рік

1 'Забезпечення 1.1 Надання 2016- Департамент Державний Відпов Відпов Відпов Відпові Відпов Відпові Забезпечення
соціальної одноразової 2021 соціальної та бюджет і дно до і ДНО до ідно дно до ідно до дно до матеріальної
підтримки га матеріальної роки молодіжної потреб погреб до потреб потреб потреб підтримки
адаптації допомоги політики Обласний и и потреб и и и сімей
учасників сім’ям загиблих, облдержадмі бюджет и загиблих,
аититерористичної сім’ям ністрації, сімей
операції/операції ті . >1 _ .
об’єднаних сил, померлих райдержадмін Районні померлих

членів їх сімей, в демобілізованих іс грації, (міські) демобілізован

т.ч. членів сімей військовослужб міські ради бюджети их
загиблих овців та особам, міст військовослу
(померлих) які отримали обласного Бюджети жбовців та
учасників поранення під значення, об'єднаних особам,які
аититерористичної час об'єднані те рито ріал отримали
операції/операції проходження територіальні ьних поранення під
об’єднаних сил АТО/ООС в 

східних 
областях 
України

громади громад час
проходження
АТО/ООС

1.2 Вивчення 2016- Обласний Районні 100,0 105,0 110.0 Відпов Відпо Відпо 1 Іокращсння
потреб сімей 2021 центр (міські) ідно відно відно соціального
учасників роки соціальних бюджети до до до стану
антитерористич служб для погреб потре

би
потреб учасників

ної операції сім'ї, дітей та Бюджети и и АТО/ООС та
шляхом молоді. об'днаних членів їх
дослідження їх райдержадмін територіал сімей



соціально- істрацп,
побутових умов, міські ради
складання міст
«соціальних обласного
паспортів» для значення,
забезпечення об’єднані
надання їм територіальні
соціальної громади
допомоги.
1.3. Проведення 2016- Департамент
засідань 2021 соціальної та
дорадчих роки молодіжної
органів при політики
райдержадмініс облдержадмі
траціях та ністрації,
виконкомах Сектор
міських рад міст Державної
обласного служби у
значення, па які справах
покладено ветеранів
завдання війни та
координації учасників
роботи 3 антитерорист
сім’ями ичної
учасників операції у
антитерористич Вінницькій
ної операції, з області,
метою обласний
організації. центр
здійснення та соціальних
моніторингу служб для
надання сім 'ї дітей та
соціальної молоді.
підтримки цим райдержадмін
сім'ям іс грації,
відповідно до їх міські ради
потреб міст

ьних
громад

Не Не Не Не Не Не Не Надання
потребує потре потре п от р потре потре потре соціальної

бус бує сбує бує бує

_______

бує підтримки
сім’ям
учасників
АТО/ООС



обласного
значення,
об’єднані
територіальні
громади

1.4 Надання 2016- Департамент Обласний 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 Забезпечення
консультацій та 2021 соціальної та бюджет інформування
аргументованих роки молодіжної учасників
роз’яснень щодо політики Районні АТО/ООС та

70,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0застосування облдержадмі (міські) членів IX
норм чинного в ністрації, бюджети сімей про
частині Райдержадмі право на
соціальних ністрації, Бюджети пільги та
пільг та гарантій міські ради об’днаних державні
шляхом міст територіал гарантії
організації обласного ьних
прийомів значення громад
громадян об’єднані
мультидисциплі територіальні
парними громади
групами
фахівців з
виїздом у
райони (міста)
області.
Т.5. 2016- Департамент Не Не За За За За За І Іадання
Забезпечення 2021 охорони потребує потре потре потр потре потре потре всебічної
супроводження роки здоров’я бує бою ебою бою бою бою допомоги
соціальних облдержадмі учасникам
питань ністрації, АТО/ООС та
учасників Департамент членам сімей
антитерористич соціальної та загиблих з
ної молодіжної питань
операції/операці політики оформлення
ї об’єднаних облдержадмі соціальної
сил, в тому ністрації, допомоги

{ числі тих. які Обласний _______ 1________________



перебувають па 
лікуванні та 
реабілітації у 
військових 
госпіталях та 
інших закладах 
охорони 
здоров’я і 
соціального 
супроводу осіб 3 
інвалідністю за 
місцем 
проживання.

центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді, 
Райдержадмі 
ністрації, 
міські ради 
міст
обласного
значення,
об’єднані
територіальні
громади,
заклади
охорони
здоров’я

1.6. Надання
соціальної
грошової
допомоги
членам сімей
загиблих
(померлих)
учасників
ап ги терор и с гич
ної
операції/операці 
ї об’єднаних сил 
для компенсації 
за пільговий 
проїзд.

2016-
2021
роки

Райдержадмі 
ніс грації, 
міські ради 
міст
обласного
значення,
об’єднані
територіальні
громади

Районні
(міські)
бюджети

Бюджети 
об’єднаних 
те рито ріал 
ьних 
громад

В і дно 
відно 
до
потре
би

В і дію 
відно 
до
потре
би

В іди
овід
по
до
потр
еби

В і дію 
відно 
до
потре
би

Відп 
овідп 
о до 
потре 
би

Відп 
овідп 
0 до 
потре 
би

Фінансова
підтрим ка
членів сімей
загиблих
учасників
антитерорист
ичної
операції/опера 
ції об’єднаних 
сил.

1.7.Організація
безкоштовного
навчання
основам
комп'ютерної

2016-
2021
роки

Управління 
культури і 
мистецтв 
облдержадм і 
ністрації,

Не
потребує

Не
потре
бує

Не
потре
бує

Не
потр
ебує

Не
потре
бує

Не
потре
бус

Не
потре
бує

Здобуття 
додаткових 
умінь та 
навичок 
учасниками

У



грамотності
учасників
ЛТО/ООС та
членів їх сімей у
Регіональному
тренінговому
центрі
Вінницької
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки ім..
К.А. Тімірязєва

Вінницька 
ОУНБ ім. К. 
А. Тімірязєва

АТО/ООС та 
членами сімей 
загиблих

1.8. Організація 2016- Управління Не Не Не Не Не Не Не Пільгове
і проведення 2021 культури і потребує потре потре потр потре потре потре обслуговуван
благодійної роки мистецтв бус бує ебує бує бус бус ня учасників
акції облдержадмі АТО/ООС та
«Бібліотека нісграції, членів їх
воїнам АТО» бібліотечні сімей в

заклади бібліотечних
області закладах

області
ТТ9Т

____ _ _ _
2016- Управління Не Не Не Не Не Не Не 1 Іільгове

Забезпечення 2021 культури і потребує потре потре потр потре потре потре обслуговуван
пільгового роки мистецтв бує бує ебує бує бус бус ня учасників
відвідування облдержадмі АТО та членів
учасниками нісграції, їх сімей в
АТО/ООС та театрально театрально-
членами їх видовищні та видовищних
сімей музейні та музейних
театрально- заклади закладах
видовищних та області області
музейних
закладів області
1.10. Створення 2016- Управління Не - - - Не Не Не 1 Іідвищення
у музейних. 2021 культури і погребує потре потре потре рівня

1 бібліотечних роки мистецтв бує бус бує патріотизму



закладах
тематичних
виставок,
експозицій, у
тому числі
фотовиставок,
присвячених
героїзму
учасників
ЛТО/ООС

облдержадмі
нісграції,
бібліотечні та
музейні
заклади
області

серед
населення

1.11 2016- Райдержадм і Не І Іе Не Не Не Не Не І Іадання
Першочергове 2021 нісграції, потребує потре потре потр потре потре потре соціальної
влаштування до роки міські ради бує бус сбує бує бує бує підтримки
дошкільних міст дітям
навчальних обласного учасників
закладів дітей значення, об" антитерорист
учасників єднані ичпої
антитерористич територіальні операції/опера
ної операції та громади ції об’єднаних
дітей загиблих сил
учасни кі в
антитерористич
ної операції.
1.12. 2016- Райдержадм і Районні - - - Відпо В іди В іди Поліпшення
Забезпечення 2021 нісграції, (міські) в і дно овідн овідн соціального
безкоштовним роки міські ради бюджети ДО 0  до 0 до захисту
харчуванням міст Бюдже і и потре потре потре членів сімей
учнів 1-4 та 5- обласного об'днаних би би би загиблих(пом
1 1 класів значення, територіал ерлих)
загальноосвітніх об'єднані ьних учасників
навчальних територіальні громад ЛТО/ООС та
закладів - дітей: громади членів сімей є
загиблих учасників
(померлих) ЛГО/ООС
учасників
ЛТО/ООС. які
мають 1___________ 1 1

/



відповідний 
статус «член 
сім'ї загиблого»; 
батьки яких 
були поранені 
під час участі в 
АТО/ООС; 
батьки яких є 
учасниками 
АТО/ООС.
1.13.
Забезпечення
безкоштовним
триразовим
харчуванням
вихованців
дошкільних
навчальних
закладів з числа
дітей загиблих
(померлих)
учасників
АТО/ООС, які
мають
відповідний
статус «член
сім'ї загиблого»;
батьки яких с
учасниками
АТО/ООС.
1.14.
Компенсаційна
виплата за
навчання
учасників
антитерористич
ної

2016- 

2021 
роки

2016-
2021
роки

Райдержадмі 
ністрації, 
міські ради 
міст
обласного
значення,
об'єднані
територіальні
громади

І Департамент 
соціальної та 

( молодіжної 
політики 

! облдержадмі 
І ністрації, 
і Райдержадмі

Районні
(міські)
бюджети

Бюджети
об’днаних
територіал
ьпих
громад

Обласний
бюджет

- - Відпо Відп Відп 1 Іоліпшення
відно овідн овідн соціального
до о до о до захисту
потре потре потре членів сімей
би би би загиблих(пом

ерлих)
учасників
АТО/ООС та
членів сімей с
учасників
АТО/ООС

Відно Відп Відпо Відп Відп Матеріальна
відно овід відно овідн овідп підтримка
до по до 0  до 0  до учасників
потре до потре потре потре АТО/ООС та
би потр би би би їх дітей

еби

______



операції/операці ністрації,
ї  об ’єднаних сил міські ради
та їх дітей міст
(уродженцям обласного
Вінницької значення,
області та об’єднані
особам, які на територіальні
час подачі громади
документів до
навчального
закладу
офіційно були
зареєстровані на
території
Вінницької
області) на
контрактній
формі навчання
денного
відділення
вищих
навчальних
закладів
Вінницької
області 1-І І та
ІІІ-ІУ рівнів
акредитації,
незалежно від
форми власності
закладу та які
вперше
здобувають
певний
освітньо-
кваліфікаційний
рівень, ступінь
1.15. Падання 2018- Департамент - 300,0 360,0 420,0 480,0 Забезпечення



щорічної
одноразової
матеріальної
допомоги дітям
загиблих
(померлих)
учасників
А ТО/О ОС до
Дня святого
Миколам

2021
роки

соціальної та 
молодіжної 
політики 
облдержадм і 
ністрації

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

2. Надання медичної 2.1 2016- Департамент Обласний 3 в В В В В Одержання
допомоги та Забезпечення 2021 охорони бюджет и ежах межах межах межах межах межах учасниками
забезпечення проведення роки здоров’я СОПІТІВ, кошті КОПІЇ її коштів, коштів. коштів, антитерорист
реабілітації обов’язкового облдержадм і ш в, на , на на на на ичної

медичного ністрації, Районні ])і папсу фінан фінанс фінансу фінанс фінанс) операції/опера
огляду райдержадмін (міські) зання суван уванш вання ування вання ції об’єднаних
військовослужб іс грації, бюджети і. их ня цих цих цих цих сил, в тому
овців, міські ради закладів цих заклад закладі і закладі закладі числі
звільнених в міст Бюджети закла і в в в демобілізован
запас обласного об’днаних дів и м ,повного
(демобілізованії значення, те рито ріал комплексу
х), які були об’єднані ьнпх медичних
призвані на територіальні громад послуг.
військову громади
службу під час І Іебюджет
мобілізації, па ні джерела
особливий
період
(демобілізовані
військовослужб
овці) та
направлення
демобілізованих
військовослужб
овців у яких
виявлені
порушення у ___________ ________ і

. X  / 7



стані здоров’я, 
на стаціонарне 
обстеження у 
заклади охорони 
здоров’я.
2.2 Організація 2016-
медичного 2021
супроводження роки
демобілізованих
військовослужб
овців шляхом
проведення
періодичних
медичних
оглядів, надання
всебічної
допомоги таким |
категоріям осіб ,
у проходженні
медико
со ціальн их
експертних
комісій.

2.3. Організація
______
2016

оздоровлення та 2021
санаторно- роки
курортного
лікування
дружин
загиблих
(померлих)
учасників
АТО/ООС

1 разом з дітьми
дошкільного та

Департамент Обласний
охорони бюджет
здоров'я
облдержадмі Районні
ністрації, (міські)
райдсржадмін бюджети
іс грації,
міські ради Бюджети
міст об’днаних
обласного те рито ріал
значення, ьних
об’єднані громад
територіальні
громади, 1 Іебюджет
Військово- ні джерела
медичний
клінічний
центр
1 Центрального
регіону
Департамент Обласний
соціальної та бюджет
молодіжної
політики Районні
облдержадмі (міські)
ністрації.райд бюджети
ержадміністр
ації, міські Бюджети
ради міст об ’днаних
обласного те рито ріал
значення. ьних
об'єднані громад

в
межах
кошті
в, на
фінан
суван
ня
цих
закла
дів

400,0

600.0

_ і

і?
межах 
кошті і 
, на 
фінанс 
уван н> 
цих 
заклад 
і в

В
межах 
кошті 
в, на 
фінанс 
у ванн 
я цих 
заклад 
і в

400.0 600.0

600.0 і700’0

В
межах 
коштів 
, на 
фінанс 
ування 
цих 
заклад 
і в

700.0

800.0

В
межах 
коштів 
, на 
фінанс 
ування 
цих 
заклад 
і в

800.0

900.0

Одержання
учасниками
антитерорист
ичної
операції/опера 
ції об’єднаних 
сил, в тому 
числі
демобілізован 
и м .повного 
комплексу 
медичних 
послуг.

І Іокращення
психоемоційн
о го та
фізичного
стану членів
сімей
загиблих
(померлих),
шляхом
оздоровлення
вдів загиблих
учасників



молодшого
шкільного віку,
батьків
загиблих
(померлих)
учасників
АТО/ООС

територіальні
громади

АТО/ООС 
разом з дітьми 
дошкільного 
віку

2.4. 2016- Райдержадмі Районні В В В В В В 1 Іадання
Забезпечення 2021 ністрації, (міські) межах межах межах межах межах межах допомоги
транспортувапн роки міські ради бюджети кошті кошті кошт і І коштів, коштів коштів пораненим
я осіб 3 міст Бюджети в, на в, на , на на , на на учасникам
інвалідністю з обласного об’днаних фінан фінан фінанс фінанс фінанс фінанс антитерорист
числа учасників значення, територіал су на н суван уваніп ування ування ування ичної
антитерористич об'єднані ьних ня ня таких таких таких таких операції/опера
ної територіальні громад таких таких заклад закладі закладі закладі ції об’єднаних
операції/операці громади, закла закла і в в в в сил.
ї об’єднаних Військово- І Іебюджет дів дів
сил, які мають медичний ні джерела
поранення, до клінічний
закладів центр
охорони 1 Ієнтрального
здоров’я, регіону
протезно-
ортопедичних
підприємств та
установ, що
надають
послуги 3
реабілітації.
лікування та
адаптації.
2.5. Залучення 2016- Департамент Обласний * Г 3 і 3 3 Фізична
фахівців з 2021 иохорони бюджет псжах ие жах межах исжах исжах исжах реабілітація
фізичної роки здоров’я гонітів. гоштів. шипів ГОНІТІВ, ГОІПГІВ, ГОНІТІВ, учасників
реабілітації до облдержадмі Районні іа іа на іа іа іа антитерорист
реабілітаційного ністрації, (міські) [)інанеу ]) і пан су J) і н а н с |)інансу })інанс фінанс ичної
процесу в райдержадмі н бюдже і и зання зання /ваші я зання /вання /вання операції/опера



госпіталях для істрації,
ветеранів війни міські ради
та закладах міст
охорони обласного
здо р о в ’я, що значення,
здійсню ю ть о б ’єднані
реабілітацію територіальні
учасників громади,
антитерористич Військово-
ної медичний
операції/опсраці клінічний
ї о б ’єднаних центр
сил, в тому 1 Центрального
числі регіону
дем обілізованих
військовослужб
о в ці в
2 X). 2 016- Д епартамент
Забезпечення 2021 охорони
організації роки здоров'я
роботи облдерж аадмі
Вінницького ніс грації
обласного
клінічного
госпіталю
ветеранів війни.
який є
головним
координатором
роботи по
організації
надання
м едичної
допом оги ,
проведення
відновного
лікування і а

гак их таких гаких гаких гаких таких ції о б ’єднаних
Бюджети закладів закладів заклад щкладі ткладі ткладі сил
о б ’єднаних в ї і і

ге рито ріал
ьних
громад

1 Ісбю дж ет
ні дж ерела

_
О бласний Г 3 $ 3 І Іадання
бю дж ет и ежах и еж ах и ежах VI ежах и с жах и ежах медичної

СОШТІВ, СОНІ і ів, СОШТІВ <оштів, «МИТІВ, сої І п і в, допомоги
і а ні а на і а іа іа учасникам
])інансу |) і нансу |)інанс })і нансу }) і напс })інанс аититсрорист
зання їання /вання зання /вання /вання ичної
таких гаких таких таких гаких гаких операції/опера
закладів закладі в заклад закладі закладі закладі ції о б ’єднаних

ї

________

і і сил.



реабілітаційних
заходів
учасників
антитерористич
ної
операції/операц 
ії об ’єднаних 
сил, в тому 
числі
демобілізовани
X.
2.7. 2016-
Забезпечення 2021
організації роки
роботи на базі
Вінницького
обласного 1

клінічного
госпіталю
ветеранів війни
Обласного
центру
організаційно-
методичного
супроводу та
координації
роботи по
медичному
забезпеченню,
реабілітації та
відновному
лікуванню
учасників
антитерористич
ної
операції/операц
ії об ’єднаних

Департамент 
охорони 
здоров'я 
облдержадмі 
н іс грації

Обласний
бюджет

В В
межах межах
кошті кошті
в, на із, на
фінам фінам
суван суван
ня ІІЯ
таких таких
закла закла
дів дів

В
межах 
копі гі І 
, па 
фінанс 
уванн* 
таких 
заклад 
і в

В
межах
коштів,
на
фінанс 
ування 
таких 
закладі 
в

В
межах 
коштів 
, на 
фінанс 
ування 
таких 
закладі 
в

В
межах
коштів
на
фінанс 
ування 
таких 
закладі 
в

І Іадання
медичної
допомоги
учасникам
антитерорист
ичної
операції/опера 
ції об'єднаних 
сил.



сил, в тому 
числі
демобілізовани 
х та членів їх 
сімей.
2.8. 2016-
Забезпечити 2021
організацію на роки
базі обласних
закладів
охорони
здоров'я
(Обласної
клінічної
лікарні ім. М.І.
Пирогова,
Обласної
психоневрологі
чної лікарні ім.
акад. О. І.
Ющенка,
Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю
ветеранів
війни)
профільних
комісій 3
розгляду
питань,
пов'язаних із
лікуванням та
медичною
реабілітацією
учасників
антитерористич

Департамент 
охорони 
здоров’я 
облдержадмі 
ніс грації

Обласний
бюджет

3 3 3 3 3 3 Надання
исжах лежах межах межах лежах иежах медичної
<оштів, СОНІТІВ, шиїтів СОІІПЇВ, СОІПТІВ, <ОШТІВ, допомоги
ш іа на іа т ш учасникам
|)інансу ])інапсу |)інанс |)інансу {ннанс |)інанс антитерорист
зання зання рвання заі і ия рвання /вання ичної
таких гаких гаких гаких гаких гаких операції/опера
закладів закладів заклад закладі закладі закладі ції об’єднаних

в з і

_______

і сил.



Вшануванні! 
нам’яті учасників 
а нтитерористичної 
операнії/онерації 
об’єднаних сил

мої операції, в
тому числі
демобілізовани
х та членів їх
сімей
2.9. 2016- Департамент Обласний Відпов Відпов Відпо Відпо Відп В іди І Іаданпя
Забезпечення 2021 охорони бюджет і ДНО до і дно до відно відно овідн овідн медичної
зубного роки здоров’я потреб потреб до до о до 0 до допомоги
протезування облдержадмі Районні и и потре

би
потре потре потре учасникам

учасників н іс грації, (міські) би би би антитерорист
АТО/ООС, які райдсржадмін бюджети ичної
цього істрації, операції/опера
потребують (за міські ради Бюджети ції об’єднаних
винятком міст об’днаних сил.
протезування з обласного тер и то ріал
дорогоцінних значення, ьних
металів) об'єднані

територіальні
громади

громад

3.1 Виділення 2016- Департамент НІ с Не Ile Не Не Не Не У вічнения
місць на 2021 ж и глев потребує потре потре потр потре потре потре пам'яті
центральних роки ко мупального бує бує ебує бує бує бує загиблих
алеях кладовищ господарства, у часи иків
для поховання енергетики та антитерорист
загиблих інф растру кту ичної
(померлих) ри операції/опера
осіб, які брали облдержадмі ції об’єднаних
участь в ністрції, сил
АТО/ООС.

1

Райдержадмі 
и істрації, 
міські ради 
місг
обласного
значення,
об'єднані
територіальні
громади J _________



Падиіпні правової 
допомоги

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

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

4.1. Надання 
безоплатної 
первинної та 
в горинної 
правової 
допомоги 
особам, які 
беруть (брали) 
участь в
АТО/ООС та 
членам їх сімей 
відповідно до

2016-
2021
роки

2016-
2021
роки

2016-

2021
роки

Райдержадмі 
ністрації, 
міські ради 
міст
обласного
значення,
об’єднані
територіальні
громади
Райдержадмі
ністрації,
міські ради
міст
обласного
значення.
об ’єднані
територіальні
громади

1 оловне
герп горіальпе
управління
юстиції у
Вінницькій
області.
Регіональний
центр
надання
безоплатної
вторинної
правової

з

Районні
(міські)
бюджети

Бюджети
об’днаних
те рито ріал
ьних
громад
Не
потребує

Не
потребує

- - Відп Відпо Відп Відп Вшанування
овід В1ДНО ОВ1ДН овідн нам яті
по до 0 до 0 до загиблих
до потре потре потре учасників
потр би би би антитерорист
еби ичної

операції/опера 
ції об’єднаних 
сил

Не Не Не Не Не Не Надання
потре потре потр потре потре потре допомоги у
бус бус ебує бує бує бує вирішенні

організаційни
х питань з
організації
проведення
поховальної
процесії
загиблих
учасників
антитерорист
ичної
операції/опера 
ції об’єднаних 
сил

Не Не Не Не Не Не Забезпечення
1101 ре потре потр потре потре потре правової
бус бує ебус бує бус бує обізнаності 

учасників 
АТО/ООС та 
членів їх 
сімей



5 Забезпечення  
соціальної 
адаптації та 
наданії я 
психологічної 
допомоги  
учасиикам 
ан і т  ерористичної 
операції/операції 
об'єднаних сил та 
членам їх сімей

Закону України 
„Про
безоплатну
правову
допомогу” .

допомоги у
Вінницькій
області,
райдержадмін
і стран ії,
міські ради
міст
обласного
значення,
об’єднані
територіальні
громади

5.1. Надання 2016- Департамент Не Не Не І Іс Не Не Не 1 Ісихологічна
психологічної 2021 охорони потребує потре потре потр потре потре потре реабілітація
підтримки роки здоров’я бус бус ебус бус бус бус учасників
учасникам облдержадмі антитерорисг
антигерорисгич ніс грації. ичної
ної райдержадмін операції/опера
операції/операц іс грації, ції об’єднаних
ії об’єднаних міські ради сил та членів
сил та членам міст їх сімей.
їхніх сімей, в обласного
ТОМУ числі в •/ значення,
закладах об’єднані
охорони територіальні
здоров’я. громади
5.2. Надання 2016- ( )блаепий Обласний 45.0 50,0 55,0 170.0 185,0 200,0 Соціальна га
психологічної 2021 центр бюджет психологічна
підтримки та роки соціальних реабілітація
проведення служб для Районні

30.0 40,0 50,0
учасників

соціальної дітей, сім 'ї та (міські) антитерорист
реабілітації молоді, бюджети ичної
учасників райдержадмін операції/опера
антитерористич істрації. Бюджети ції об’єднаних
ної міські ради об’єднаних сил та членів
операції/операц міст те рито ріал їх сімей.
ії об’єднаних обласної о ьних ______ __ _______



сил, членів їх значення,
сімей та членів об’єднані
сімей загиблих територіальні
(померлих) громади
учасників
антитерористич
ної
операції/операц
ії об’єднаних
сил, у т.ч.
шляхом
утворення груп
підтримки,
самодопомоги
та
взаємодопомог
и для учасників
антитерористич
ної
операції/операц
ії об’єднаних
сил та членів їх
сімей та
залучення до
таких груп.
5.3. ’ 2016- Департамені
Забезпечення 2021 освіти і науки
ІІСИХОЛОГО- роки облдержадмі
педагогічного ніс і рації,
супроводу райдержадмін
дітей шкільного ісграції,
віку із сімей міські ради
учасників міст
апіитерорисгич обласного
ної значення.
операції/операц

1
об’єднані

ії об’єднаних територіальні

громад

Не
потребує

Не
потре
бус

Не
потре
б УС

Не
потр
ебує

Не
потре
бус

Не
потре
бус

Не
потре
бус

Соціально-
психологічна
підтримка
дітей
учасників
антитерорист
ичної
операції/опера 
ції об’єднаних 
сил та членів 
сімей 
загиблих



сил.

5.4. Здійснення 2016
соціальної 2021
адаптації роки
учасників
АТО/ООС та
членів їх сімей,
членів сімей
загиблих
(померлих)
учасників
АТО/ООС
шляхом
організації та
проведення
заходів з
сімейного
дозвілля:
- організація та
проведення
культурно-
мистецьких та
культурно-
розважальних
заходів;
- організація та
проведення
занять з
іпотерапії для
дітей;
- організація та
проведення
«Літнього
наметового
табору
сімейного

громади

Департамент Обласний
соціальної та бюджет
молодіжної
політики
облдержадмі Районні
н ic iрації, (міські)
Управління бюджети
культури і
мистецтв Бюджети
облдержадмі об’єднаних
н іс грації, те рито ріал
Управління ьних
спорту та громад
фізичної
культури
облдержадмі
ніс грації,
Обласний
центр
соціальних
служб для
сім 'ї дітей та
молоді.
райдержадмін
іс грації.
міські ради
міст
обласного
значення.
об'єднані
територіальні
громади.
громадські
організації

учасників
АТО/ООС.

100,0 400,0 600,0 800,0 950,0 950,0 Соціальна 
адаптація та 
психологічна 
підтримка

200,0 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0 сімей
учасників
АТО/ООС.
Популяризаці
я сімейного
дозвілля,
естетичного
дозвілля,
здорового та
активного
способу
життя.



розвитку для
учасників
антитерористич
ної
операції/операц
ії об’єднаних
сил та членів їх
сімей»;
- залучення до
участі в
спортивно-
масових
заходах,
організація
спортивних
турнірів,
змагань,
відвідування
басейнів,
тренажерпих
залів тощо та
сприяння участі
в районних,
обласних,
Всеукраїнських
змаганнях.
5.5. Організація 2016- Департамент
заходів. 2021 соціальної та
спрямованих на роки молодіжної
підвищення полі гики
конкурентносп облдержадм і
ро можи ості ністрації,
учасників ! інститути
АТО/ООС на 1 громадського
ринку праці і суспільства
шляхом
відновлення, 1 ______

Обласний
бюджет

100.0 150.0 200.0 Відновлення
та
вдосконаленії 
я професійних 
навичок і 
вмінь, як 
невід’ємної 
складової 
адаптації до 

І життя в 
І мирних



вдосконалення, 
набуття нових 
знань, умінь і 
навичок у т.ч. 
проведення 
тренінгів 3 
бізнес-
планування та
ведення власної
справи, в т.ч.
фермерського
господарства,
кооперативу
тощо.
5.6. Організація 2016- Департамент Обласний
для дітей 2021 соціальної та бюджет
учасників роки молодіжної
АТО/ООС, політики Районні
дітей загиблих. облдержадм і (міські)
померлих і піст рації. бюджети
військовослужб Управління
овців. культури бюджети
учасників облдержадм і об ’днаних
АТО/ООС, у т.ч н істрації, те рито ріал
спільно 3 Управління ьних
сім’ями, спорту та громад
відпочинку, фізичної
туристичних культури
поїздок. облдержадмі
екскурсій в піст рації.
межах області. райдержадмі п
по Україні та за істрації,
її межами. міські ради

міст
1 обласного
1 значення,
1 ____ об’єднані

600,0

Відмов 
і дно до 
потреб 
н

L_

800,0 800,0

В ідііо В ідпов
ВІДНО ІІДНО 
ДО І до 
пот ре І потреб 
би и

900.0

Відпо
відно
до
потре
би

900,0

Відпо
відно
до
потре
би

умовах,
підвищення
конкурентосп
роможності
на ринку
праці

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



територіальні
громади,
громадські
організації

Сприяння  
інститутам  
громадянського  
суспільства у 
проведенні заходів

6.1.
І Іалагоджепня 
співпраці з 
інститутами 
громадянського 
суспільства з 
метою 
залучення 
надання 
допомоги 
учасникам 
АТО/ООС.

2016-
2021
роки

їх
до

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
облдержадмі
ністрації,
райдержадміп
іст рації,
міські ради
міст
обласного
значення,
об ’єднані
територіальні
громади

6.2. 11 ро ведення 2016- Департамент
конкурсу 3 2021 соціальної та
визначення роки молодіжної
програм політики
(проектів, облдержадмі
заходів). ністрації
розроблених
інститутами
громадянського
суспільства,
для виконання
яких надається
фінансова
підтримка за
рахунок коштів
державного і
місцевих
бюджетів, та

Не
потребує

Обласний
бюджет

Не
потре
бус

Не
потре
бує

100.0 400.0

Не
потр
ебус

600.0

Не
потре
бус

700,0

Не
потре
бує

770,0

Не
потре
бус

800,0

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

1 Іадапня 
фінансової 
підтримки 
інститутів 
громадянсько 
то суспільства 
на реалізацію 
їх проектів 
(заходів) за 
результатами 
конкурсного 
відбору



Паї ріоі ичне 
виховання 
молодого 
покоління

Надання 
комплексних 
послуг сприяння 
соціальній 
адаптації та 
ефективного 
вирішення 
проблем учасників 
АТО/ООС га

проведення
моніторингу
стану
виконання
програм
(проектів,
заходів),
визнаних
переможцями
конкурсу
відповідно до
вимог
постанови
Кабінету 
Міністрів 
України від 12 
жовтня 2011 р
№ 1 0 4 9 . _____
7.1 Організація 2016- Департамент
зустрічей дітей, 2021 ос в і ї  и і н а у к и

учнівської та роки обласної
студентської державної
МОЛОДІ 3 адміністрації
учасниками
ан і т  ерористич
ної
операції/операц
ії об'єднаних
сил.
8.1. 2016- Депаргамеїп
Виготовлення 2021 соціальної та
та поширення роки молодіжної
серед учасників політики
а н і  т е р о р и с т и облдержадмі
ної ністрації

j операції/операц 
! ії об’єднаних

Не
потребує

Не
потре
т е

Не
потре
б У Є

Обласний
бюджет

25.0

Не
потр
ебус

25.0 25.0

Не
потре
бує

Ю.О

Не
потре
бує

30.0

Не
потре
OVC

Виховання
патріотично
налаштованої
учнівської га
студентської
молоді

30,0 І Інформаційне 
І забезпечення

учасників
АТО/ООС

!



членів їх сімен, 
родин загиблих  
(померлих) 
учасників  
АТО/ООС

сил пам’яток, 
«дорожніх 
карт» щодо 
пільг та 
державних 
гарантій
8.2 Визначення 2016- Департамент Не Не Не Не Не Не Не Координація
окремого 2021 соціальної та потребує потре потре погр потре потре потре оперативного
працівника роки молодіжної бує бує ебує бує бує бує вирішення
(координатора) політики проблемних
на рівні району облдержадмі питань
(міста) з ністрації, учасників
виключними райдержадмін АТО/ООС та
функціональни іс грації, членів їх
ми міські ради сімей
повноваженням міст
и з координації обласного
роботи у значення,
напрямку об’єднані
допомоги територіальні
учасниками і громади і
АТО/ООС та *
розміщенням у 1
ЦНАПі
8.3. 2016- Департамент Обласний 70,0 80,0 85.0 85,0 90.0 95.0 Створення
Забезпечення 2021 соціальної та бюджет умов для
проведення роки молодіжної підвищення
тренінгів, полі гики Районні 70.0 80,0 85,0 85.0 90,0 95,0 професійних
семінарів для 1 облдержадмі (міські) якостей
працівників. ністрації, бюджети 1 координаторів
відповідальних райдержадмін | . які

j за надання іс грації, бюджети працюют ь з
| допомоги міські ради об'днаних і учасниками

учасникам міст територіал АТО/ООС га
АТО/ООС та 1 обласного ьних 1 членами їх
координаторів значення, громад | сімей
районів/міст об’єднані ............ ________ 1_______ _______ |________________



області, 
відповідальних 
за роботу з 
учасниками 
АТО/ООС та 
членами їх 
сімей

територіальні
громади

8.4. Організація 2016- Департамент
та проведення 2021 соціальної та
координаційнії роки молодіжної
х зустрічей 3 політики
місцевими облдержадмі
громадськими ністрації.
організаціями райдержадмін
учасників істрації,
АТО/ООС в міські ради
районах/містах міст
області обласного

значення,
об’єднані
територіальні

___________ громади
8.5. 2016- Департамент
Систематизація 2021 соціальної та
кращих роки молодіжної
практик полі гики
надання облдержадмі
допомоги ніс грації.
учасиикам райдержадмін

1 АТО/ООС та ic i рації.
1 членам їх сімей міські ради
! у міст
і районах/містах обласного
1 області та значення.
! поширення

і
об'єднані

інформації про ___________ Г С р и  і о п і м  і к н і

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

бюджети 
об'днаних 
тер и то ріал 
ьних 
громад

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

бюджети
об’днаних
територіал
ьних
громад

У разі 
потре 
би

У разі 
потре 
би

У разі 
потре 
би

У
разі
потр
еби

У разі 
потре 
би

У
разі
потр
еби

У разі 
потре 
би

У разі 
потре 
би

У
разі
потре
би

У
разі
потре
би

У
разі
потре
би

У
разі
потре
би

Стимулюванн
я громадських
організацій
щодо
вирішення
актуальних
питань
учасників
АТО/ООС та
членів їх
сімей

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



НИХ громади
8.6.
Забезпечення 
інформування 
учасників 
АТО/ООС, із т. 
ч. через 
соціальні 
мережі, про 
заходи
спрямовані на
підтримку
учасників
АТО/ООС,
членів їх сімей
та сімей
загиблих або
померлих
учасників
АТО/ООС

2016-
2021
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
облдержадмі
ністрації

Обласний
бюджет

40,0 5,0 5,0 У разі 
потре 
би

У
разі
потре
би

У
разі
потре
би

Підвищення
рівня
поінформован 
ості учасників 
АТО/ООС та 
членів їх 
сімей

Заступник голови обласної Ради 'Ч гор ХМІЛЬ



Додаток 5 до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705

Показники продукту
Обласної комплексної ці льової програми підтримки учасників аігтитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей 

та членів сімей загиблих (померлих) учасників аігти'терористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки

_

Назва показника Однннщі
виміру

Вихідні 
дані на 
початок 

дії 
програми

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього за 
період дії 
програми

1 П окит ики  продукту Програми
1 Співвідношення кількості членів сімей 

загиблих
(померлих) учасників ЛТО/ООС до кількості 
членів сімей загиблих (померлих) учасників 
ЛТО/ООС, охоплених одноразовою 
м атеріал ьн о ю до п о м о го ю

% 96 97 99 99 99 99 100 100

? 
1 “

Співвідношення кількості осіб, які отримали 
поранення під час проходження ЛТО/ООС до 
кількості осіб, які отримали поранення під 
час проходження ЛТО/ООС охоплених 
одноразовою матеріальною допомогою

%
95 88 96 97 98 99 99 99

*■> Співвідношення кількості учасників 
ЛТО/ООС, охоплених медичною допомогою

% 75 78 82 91 93 97 100 100

4 Кількість проведених заходів, спрямованих 
на соціальну адаптація та психологічну 
реабілітацію учасників ЛТО/ООС та членів їх 
сімей, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників ЛТ()/ООС

од. 8 12 15 19 25 29 35 35

5 Кількість проведених заходів, спрямованих 
на соціальну адап тація та психологічну

од.

___ -
-•> 7 1 1 1 14 15 18 23 23



І

реабілітацію учасників АТО/ООС та членів їх 
сімей, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС спільно з інститутами 
громадської діяльності

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

% 0 12 ЗО 45 60 80 90 90

II Показники ефективності Програми
1 Питома вага учасників АТО/ООС та членів їх 

сімей, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС, охоплених заходами 
Програми

% 23 48 53 66 70 80 85 85

III Показники якості Програми
1 Охоплення комплексною соціальною 

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

% 65 85 95 96 97 98 100 100

Заступник голови обласної Ради ~~П ор ХМІЛЬ


