
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 472

28 вересня 2017 р. 24 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО 
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»

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. Доповнити підпункт 1.1 заходів Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 
2016-2018 роки після слів «в східних областях України» словами «та надання 
матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди 
ювілейних та пам’ятних дат створення військових частин» згідно з 
додатком 1.

2. Доповнити пункт 1 Переліку заходів Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 
2016-2018 роки підпунктом 1.17 згідно з додатком 1.

3. Доповнити підпункт 2.4 заходів Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 
2016-2018 роки після слів «молодшого шкільного віку» словами «батьків 
загиблих (померлих) учасників АТО» згідно з додатком 1.

4. Доповнити підпункт 7.2 заходів Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та



членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 
2016-2018 роки після слів «а також демобілізованих, членів їх сімей» 
словами «та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції» згідно з додатком 1.

5. Підпункт 7.5 заходів Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016- 
2018 роки викласти у новій редакції згідно з додатком 1.

6. Виключити підпункти 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, пункти 3-4 
заходів Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки.

7. Показники продукту Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016- 
2018 роки викласти у новій редакції згідно з додатком 2.

8. Рекомендувати районним державним адміністраціям, районним 
радам, міським радам міст обласного значення, виконавчим комітетам 
об’єднаних територіальних громад внести відповідні зміни у районні, міські, 
об’єднаних територіальних громад програми підтримки учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки та 
забезпечити їх виконання.

9. Рекомендувати районним державним адміністраціям, районним 
радам, міським радам міст обласного значення, виконавчим комітетам 
об’єднаних територіальних громад передбачити в районних та міських 
бюджетах, бюджетах об’єднаних територіальних громад, селищних та 
сільських бюджетах кошти на проведення заходів, визначених Програмою, у 
відповідних обсягах та врахувати можливість співфінансування з місцевих 
бюджетів різних рівнів видатків на виконання окремих заходів Програми 
комплексного характеру, а також найбільш соціально важливих та значущих 
заходів.

10.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 програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1 до рішення 24 сесії обласної Ради 
7 скликання від 28 вересня 2017 р. №<£%

п  • г* • /л  •• •• • •• • • •• ••• • ••Зміни до Заходів 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

№ Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Орієнтовні обсяги 
фінансування, 

тис, грн.
2016
рік

2017
рік

2018
рік

Очікуваний результат

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

1.17 Компенсаційна 
виплата за навчання 
учасників 
антитерористичної 
операції та їх дітей 
(уродженцям Вінницької 
області та особам, які на 
час подачі документів до 
навчального закладу 
офіційно були
зареєстровані на
території Вінницької 
області) на контрактній 
формі навчання денного 
відділення вищих
навчальних закладів 
Вінницької області І-ІІ та 
ІІІ-ІУ рівнів акредитації, 
незалежно від форми 
власності закладу та які 
вперше здобувають
певний освітньо-
кваліфікаційний рівень^

2017-2018
роки

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

Обласний
бюджет

Відпо
відно
до
потре
би

Відпо
відно

ДО

потре
би

Здобуття освітньо- 
кваліфікаційних рівнів 
для подальшої адаптації 
учасників АТО та їх 
дітей; матеріальна 
підтримка учасників 
АТО та їх дітей



ступінь.
2. Надання 

медичної 
допомоги та 
забезпечення 
реабілітації

2.4 Організація 
оздоровлення та санаторно- 
курортного лікування вдів 
загиблих (померлих) 
учасників АТО разом з 
дітьми дошкільного та 
молодшого шкільного віку, 
батьків загиблих 
(померлих) учасників 
АТО

2016-2018
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадм іністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

бюджети 
об’єднаних 
територіальн 
их громад

200,0

330,0

400.0

600.0

400.0

600.0

Покращення 
психоемоційного та 
фізичного стану членів 
сімей загиблих 
(померлих).

7. Забезпечення 
соціальної 
адаптації та 
надання 
психологічної 
допомоги 
учасників 
антитерористичн 
ої операції, в 
тому числі 
демобілізованих 
та членів їх сімей

7.2 Надання психологічної 
підтримки та проведення 
соціальної реабілітації 
учасників
антитерористичної операції, 
а також демобілізованих, 
членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористич 
ної операції.

2016-2018
роки

Обласний центр соціальних 
служб для дітей, сім’ї та 
молоді,
райдержад м і ністрації, 
міські ради міст обласного 
значення,

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіальн
их громад

Небюджетні
джерела

45.0

30.0

50.0

40.0

55.0

50.0

Соціальна та 
психологічна 
реабілітація учасників 
антитерористичної 
операції та членів їх 
сімей, членів сімей 
загиблих (померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції.

7.5 Здійснення соціальної 
адаптації учасників АТО та 
членів їх сімей, членів 
сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО шляхом 
організації та проведення 
спортивних та культурно- 
масових заходів, в т .ч :

- залучення до участі в 
спортивно-масових заходах, 
організація спортивних 
турнірів, змагань, 
відвідування басейнів, 
тренажерних залів тощо та 
сприяння участі в

2016-2018
роки

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

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

бюджети 
об’єднаних 
територіальн 
их громад

Небюджетні
джерела

100,0

200,0

400.0

200.0

600,0

200,0

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



районних, обласних.
Всеукраїнських змаганнях;

- організації та проведення 
культурно-мистецьких 
заходів, в т.ч. свята «День 
Святого Миколая» для 
дітей загиблих (померлих) 
учасників АТО тощо;

- організації та проведення 
"Літнього наметового 
табору сімейного розвитку 
для учасників 
антитерористичної операції 
та членів їх сім'ї".

організація заходів, 
спрямованих на підвищення 
конкурентоздатності 
учасників АТО на ринку 
праці шляхом відновлення, 
вдосконалення, набуття 
нових знань, умінь і 
навичок, у т.ч. проведення 
тренінгів з бізнес- 
планування та ведення 
власної справи, у т.ч. 
фермерського господарства, 
кооперативу тощо._________

пник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



Додаток 2 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 р. № УУА/

Показники продукту 
Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки

№
з/п

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок 

дії програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік Всього за 
період дії 
програми

І Показники продукту Програми
1 Співвідношення кількості членів сімей загиблих 

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

% 96 97 99 100 100

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

% 95 88 96 99 99

3 Співвідношення кількості учасників АТО, охоплених 
медичною допомогою % 75 78 82 91 91

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

од. 8 12 15 19 19

5 Кількість проведених заходів, спрямованих на 
соціальну адаптація та психологічну реабілітацію 
учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей

од. 3 7 11 14 14



загиблих (померлих) учасників АТО спільно з 
інститутами громадської діяльності

6 Кількість виготовленого інформаційного продукту 
(друкований, електронний, інтернет ресурс) % 0 12 ЗО 45 45

II Показники ефективності програми
1 Питома вага учасників АТО та членів їх сімей . 

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

% 23 48 53 66 66

III Показники якості програми
1 Охоплення комплексною соціальною підтримкою та 

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

% 65 85 95 100 100

Заступник голови обласної Ради


