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сімей, бійців-добровольців у Чернігівській області на 20192023 роки»
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«Напрями діяльності та заходи Програми соціальної підтримки
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сил, членів їх сімей, бійців-добровольців у Чернігівській
області на 2019-2023 роки»
Додаток 3
«Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам,
які брали участь у бойових діях, пов’язаних із захистом
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході
України, у складі добровольчих формувань, які не ввійшли до
складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ
України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів»
Додаток 4
«Порядок виплати грошової допомоги членам сімей загиблих
(померлих) учасників антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил на спорудження надгробка на могилі
загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил»

3

І. ПАСПОРТ
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил, членів їх сімей, бійців-добровольців у Чернігівській області
на 2019-2023 роки
№
Загальна характеристика Програми
з/п
1. Ініціатор
Департамент соціального захисту населення обласної
розроблення
державної адміністрації
Програми
2. Дата, номер і
назва
нормативних
документів про
необхідність
розроблення
Програми

Указ Президента України від 18 березня 2015 року
№ 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального
захисту учасників антитерористичної операції»,
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»

3. Розробник
Програми

Департамент соціального захисту населення обласної
державної адміністрації

4. Співрозробники
Програми

Департаменти обласної державної адміністрації:
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю; сім’ї, молоді та спорту; управління
обласної державної адміністрації: охорони здоров’я;
освіти і науки; Чернігівський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Чернігівський обласний центр зайнятості

5. Відповідальний
виконавець
Програми

Департамент соціального захисту населення обласної
державної адміністрації

6. Учасники
Програми

Департаменти обласної державної адміністрації:
соціального
захисту
населення;
інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю; сім’ї,
молоді та спорту; управління обласної державної
адміністрації: охорони здоров’я; освіти і науки;
Чернігівський обласний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді; Чернігівський обласний центр
зайнятості; Управління Держпраці у Чернігівській
області; районні державні адміністрації, виконавчі
комітети міських рад; громадські організації (за
згодою)
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7. Термін реалізації
Програми
7.1 Етапи виконання
Програми
8. Загальний обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для
реалізації
Програми,

2019 – 2023 роки

2019 рік
3165,0

I етап
2020 рік
3055,0

15925,0

всього, тис. грн
коштів обласного
бюджету, тис. грн
9. Джерело
фінансування
Програми

2021 рік
3135,0

II етап
2022 рік 2023 рік
3235,0
3335,0

15925,0
Обласний бюджет

ІІ. Загальна характеристика Програми
Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, бійців-добровольців у Чернігівській
області на 2019-2023 роки (далі - Програма) розроблено на виконання завдань,
визначених Указом Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про
додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції», 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».
Програмою передбачено комплекс заходів, спрямованих на соціальну,
фінансову, правову та психологічну підтримку, соціальну адаптацію,
професійну реабілітацію учасників антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил (далі – учасники АТО, ООС), членів їх сімей, членів сімей
загиблих (померлих) ветеранів війни, зокрема надання допомоги на
облаштування місць поховання загиблих, а також надання одноразової
матеріальної допомоги особам, які брали участь у бойових діях, пов’язаних із
захистом територіальної цілісності та державного суверенітету на сході
України, у складі добровольчих формувань, які не ввійшли до складу Збройних
Сил України, Міністерства внутрішніх справ України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних
органів (далі – бійці-добровольці).
У рамках реалізації Програми передбачається впровадження додаткових
фінансових механізмів щодо вирішення проблемних питань зазначеної
категорії громадян за рахунок коштів обласного бюджету.
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Програму розроблено з урахуванням пропозицій структурних підрозділів
обласної державної адміністрації, територіальних представництв центральних
органів влади в області, громадських організацій.
Програма містить 7 розділів з інформацією про:
- визначення проблеми та мети, на розв’язання якої спрямовано Програму;
- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні завдання,
заходи та терміни виконання Програми;
- ресурсне забезпечення та контроль за виконанням Програми.
У додатках до Програми містяться орієнтовні обсяги коштів обласного
бюджету, необхідні для реалізації Програми (додаток 1); напрями діяльності та
заходи щодо соціальної підтримки учасники АТО, ООС, членів їх сімей, бійцівдобровольців у Чернігівській області на 2019-2023 роки (додаток 2); Порядок
виплати одноразової матеріальної допомоги бійцям-добровольцям (додаток 3);
Порядок виплати грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих)
учасників АТО, ООС на спорудження надгробка на могилі загиблого
(померлого) учасника АТО, ООС (додаток 4).
ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму
У зв’язку з продовженням подій на Сході України в області зростає
кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, погіршується
їх матеріальне і морально-психологічне становище.
Антитерористичну операцію (АТО) завершено 30 квітня 2018 року та
розпочато операцію об'єднаних сил (ООС).
Станом на 10.11.2018 в органах соціального захисту населення області
обліковується понад 11,3 тис. ветеранів війни, які брали безпосередню участь в
АТО, ООС, з них 286 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 17 учасників війни,
та 347 членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з числа учасників
АТО, ООС. Крім того, в області налічується 16 бійців-добровольців.
За даними Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної адміністрації в області станом на 09.11.2018 налічується
168 загиблих (померлих) учасників АТО, ООС.
Внаслідок тривалого військового конфлікту область зазнала людських
втрат. Родини лишились без дітей, чоловіків, батьків. Ще більша кількість
ветеранів потребує реабілітації у зв’язку з інвалідністю та необхідністю
тривалого лікування підірваного здоров’я. Найбільшу загрозу несуть
посттравматичні стресові розлади, як наслідок участі у бойових діях.
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» передбачене право місцевих рад за рахунок власних коштів і
благодійних надходжень встановлювати додаткові гарантії щодо соціального
захисту ветеранів війни.
З огляду на вищевказане, актуальність розроблення і прийняття цієї
Програми зумовлена необхідністю забезпечення комплексної підтримки та
охоплення соціальним супроводом зазначеної категорії громадян, надання
медичної, та інформаційно-правової допомоги, здійснення заходів щодо
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відновлення їх психоемоційного стану, соціальної адаптації та повернення до
активного громадського життя у цивільному середовищі.
IV. Мета та пріоритетні напрямки діяльності Програми
Метою Програми є сприяння соціальній адаптації та повернення до
повноцінного життя учасників АТО, ООС, членів їх сімей та їх соціальний
захист.
Напрямки діяльності Програми є надання інформаційно-правової,
медичної, соціальної, психологічної, матеріальної допомоги, здійснення
професійної підготовки (перепідготовки), надання оздоровчих послуг,
впровадження ефективного механізму забезпечення їх всіма видами соціальних
гарантій, передбачених чинним законодавством України.
V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
З початку проведення антитерористичної операції в області здійснюється
робота щодо всебічного соціального супроводу та ефективного вирішення
проблемних питань учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих
військовослужбовців.
Для надання консультативної допомоги учасникам АТО в області створено
«гарячу телефонну лінію» голови Чернігівської обласної державної
адміністрації. Ведеться широка інформаційно-роз’яснювальна робота з метою
забезпечення інформацією про пільги, права і соціальні гарантії зазначеної
категорії громадян.
У містах та районах області затверджені місцеві програми матеріальної
й соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей та надання їм пільг на
оплату житлово-комунальних послуг.
Налагоджено роботу на місцях щодо виявлення учасників АТО, які
потребують забезпечення протезуванням (ортезуванням), санаторно-курортним
лікуванням, забезпеченням засобами пересування тощо.
Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації в місцевих
органах соціального захисту населення у листопаді 2018 року перебуває на
обліку 24 особи з числа учасників АТО, ООС, з яких 12 – повністю забезпечені
необхідними засобами реабілітації.
На обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах
соціального захисту населення перебуває 583 особи із числа постраждалих
учасників АТО, ООС. Станом на 22.11.2018 забезпечено санаторно-курортним
лікуванням 180 осіб, на 6 – отримані гарантійні листи від санаторно-курортних
закладів на оздоровлення протягом листопада-грудня.
Отримали реабілітаційні послуги 86 осіб, перебувають у закладах
реабілітації – 11, на 4 – отримані гарантійні листи, 13 – отримали компенсацію
за проїзд до реабілітаційного закладу.
З метою забезпечення надання послуг з комплексної психологічної
підтримки та відновлення здоров’я учасників бойових дій, учасників АТО,
ООС, членів їх родин та сімей загиблих воїнів рішенням п’ятнадцятої сесії
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сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 04.10.2018 № 1-15/VІІ
створено комунальну установу «Чернігівський обласний центр комплексної
реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей
загиблих» Чернігівської обласної ради.
Станом на 21.11.2018 центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
області надавали допомогу 2286 сім’ям, члени яких брали участь у проведенні
АТО, ООС та були демобілізовані, 79 родин потребують соціального супроводу.
В області реалізовується Державна програма щодо забезпечення житлом
сімей загиблих учасників АТО, ООС, а також осіб з інвалідністю І-ІІ групи з
числа ветеранів АТО, ООС та осіб, які втратили функціональні можливості
нижніх кінцівок, та потребують поліпшення житлових умов. Протягом 20152017 років придбано житло для 67 таких сімей на суму 43,6 млн гривень. У
2018 році виплачено грошову компенсацію на придбання житла 8 родинам на
суму 5,6 млн гривень.
Відповідно до розпорядження Управління охорони здоров'я обласної
державної адміністрації від 16.04.2015 № 142 «Про надання медичної допомоги
особам, які брали участь в антитерористичній операції», лікувальнопрофілактичні заклади області проводять медичне обстеження стану здоров'я
демобілізованих учасників АТО, ООС. Протягом січня-листопада 2018 року
проведено 4007 медичних оглядів (у тому числі в рамках проведення місячника
«Дні здоров’я» 1162 медичні огляди) демобілізованих учасників АТО, ООС, в
стаціонарі проліковано 2382 особи.
Організовано
медичне
супроводження
демобілізованих
військовослужбовців шляхом проведення періодичних медичних оглядів,
надання всебічної допомоги таким категоріям осіб у проходженні медикосоціальних експертних комісій.
На 01.10.2018 медико-соціальну експертну комісію пройшло 724 учасники
АТО, ООС, встановлено групу інвалідності 354 особам.
В області з 2014 року функціонують Центри медичної та психіатричної
реабілітації для учасників антитерористичної операції. На базі КЛПЗ «Чернігівський
обласний госпіталь ветеранів війни» працює центр медичної реабілітації для
учасників АТО, ООС на 20 ліжок, з яких 10 – реабілітаційних терапевтичних та 10 –
реабілітаційних неврологічних, сформованих у межах загального ліжкового фонду.
При необхідності кількість ліжок може бути збільшена.
У госпіталі працюють стоматологічний кабінет, ендоскопічний кабінет,
кабінет ультразвукової діагностики та функціональних досліджень.
Станом на 01.10.2018 у центрі медичної реабілітації для учасників
антитерористичної операції на базі КЛПЗ «Чернігівський обласний госпіталь
ветеранів війни» отримали висококваліфіковану медичну допомогу 892
учасника АТО, ООС.
Центр психіатричної реабілітації учасників АТО створений на базі КЛПЗ
«Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» потужністю 20 ліжок. З
метою поліпшення психолого-соціальної реабілітації пацієнтів за допомогою
сучасних методів психодіагностики та психокорекції до штату Центру
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психологічної реабілітації учасників АТО введено посади лікаря-психолога,
лікарів – психотерапевтів, практичних психологів, працює служба психологосоціального відновлення.
При приймальному відділенні обласної психоневрологічної лікарні та в
реєстратурі обласного психоневрологічного диспансеру створено «Єдине
вікно» для звернення учасників АТО, ООС. Дана категорія осіб обслуговується
позачергово.
Станом на 01.10.2018 у центрі психологічної реабілітації для учасників
антитерористичної операції на базі КЛПЗ «Чернігівська обласна
психоневрологічна лікарня» отримав висококваліфіковану медичну допомогу
1001 учасник АТО, ООС.
Протягом січня-вересня 2018 року у центрах зайнятості області перебувало
на обліку 412 безробітних з числа демобілізованих військовослужбовців –
учасників АТО, ООС. З початку року працевлаштовано 86 осіб, 12
демобілізованих військовослужбовців з числа учасників АТО, ООС отримали
одноразово допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Спільно з перевізниками області вирішено питання безкоштовного проїзду
у громадському автотранспорті учасників бойових дій та членів родин
військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО, ООС.
На отримання земельних ділянок до Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області станом на 01.10.2018 подано
11524 заяви від родин учасників АТО, ООС та загиблих військовослужбовців,
по 4973 заявкам затверджено проекти землеустрою.
На виконання Указу Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про
додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції» в області створено як допоміжний орган облдержадміністрації Центр
допомоги учасникам антитерористичної операції.
До складу Центру залучені представники 9-ти структурних підрозділів
облдержадміністрації та інших установ і організацій, що причетні до
розв’язання
проблемних
питань
соціального
захисту,
медичного
обслуговування, забезпечення житлом, працевлаштування та інших питань.
Органами влади на місцях налагоджено тісну співпрацю з волонтерами,
волонтерськими організаціями з питань надання ними психологічної
підтримки, благодійної та гуманітарної допомоги учасникам АТО, ООС.
В області діє понад 30 таких волонтерських організацій.
У зв’язку з необхідністю підвищення ефективності роботи органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань поліпшення
соціального, морально-психологічного та матеріального стану учасників АТО,
ООС та членів їх сімей, за рахунок обласного бюджету Програмою передбачено
ряд напрямків та заходів.
Зокрема, надання медичної допомоги учасникам АТО, ООС, сприяння у
забезпеченні оздоровчими послугами дітей з родин учасників АТО, ООС у
дитячих санаторіях, підпорядкованих Управлінню охорони здоров’я обласної
державної адміністрації.
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Для надання соціальної підтримки бійців-добровольців Програмою
передбачено виплату одноразової матеріальної допомоги у розмірі 5000
гривень кожній особі. Головним розпорядником коштів та відповідальним
виконавцем є Департамент соціального захисту населення обласної державної
адміністрації, який здійснює виплату матеріальної допомоги через обласний
центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат в установленому
порядку (додаток 3). У 2017-2018 роках таку допомогу отримали 16 осіб.
З метою вшанування пам’яті за загиблими (померлими) учасниками АТО,
ООС, надання їх родинам соціальної підтримки Програмою передбачається
надання грошової допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблих
(померлих) учасників АТО, ООС у розмірі 20000 гривень. Головним
розпорядником коштів та відповідальним виконавцем є Департамент
соціального захисту населення обласної державної адміністрації, який здійснює
виплату цієї допомоги через обласний центр по нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат в установленому порядку (додаток 4). У 2017 році таку
допомогу отримали 149 сімей загиблих учасників АТО.
Для надання фінансової допомоги родинам, загиблих учасників АТО, ООС
на вирішення соціально-побутових питань, Програмою передбачено надання
щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) ветеранів
війни, із числа учасників АТО, ООС (у розмірі до 500,0 грн кожному члену
сім’ї), головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем є
Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,
який здійснює виплату грошової допомоги через обласний центр по
нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на підставі списків членів сімей
загиблих (померлих) ветеранів війни, із числа учасників АТО, ООС, наданих
управліннями соціального захисту населення районних державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Протягом 2018 року таку матеріальну допомогу отримує один член сім’ї
із 193 родин загиблих (померлих) ветеранів війни, із числа учасників АТО,
ООС – щомісяця у сумі 500 грн на родину у разі, якщо у загиблого (померлого)
немає дітей, або залишилась одна дитина; і 700 грн, якщо – два або більше дітей.
Фінансування напрямів діяльності та заходів Програми здійснюється за
рахунок коштів обласного бюджету (додаток 1), передбачених головним
розпорядникам коштів, які визначені виконавцями напрямів діяльності та
заходів, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки
проекту обласного бюджету на відповідний рік у межах видатків.
Програма буде виконуватись в два етапи протягом 2019-2023 років,
перший етап протягом 2019-2021 років, другий етап – 2022-2023 років.
Орієнований обсяг фінансування Програми складає 15925 тис. грн.
VI.
Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Програма містить перелік завдань та заходів щодо надання соціальної
підтримки учасників АТО, ООС, членів їх сімей, а також бійців-добровольців.
Зокрема, Програма охоплює заходи щодо медичної та соціальної адаптації,
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психологічної реабілітації, професійної підготовки та перепідготовки учасників
АТО, ООС, соціального захисту членів їх родин, надання фінансової підтримки
членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС шляхом виплати їм
щомісячної матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань,
надання грошової допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблих
(померлих) учасників АТО/ООС, виплата одноразової матеріальної допомоги
бійцям-добровольцям тощо (додаток 2).
Виконання завдань та заходів Програми дасть змогу:
- раніше виявляти в учасників АТО, ООС хвороби та завдяки цьому більш
ефективнішому їх лікуванню;
- покращити якість обстеження та стаціонарного лікування учасників АТО, ООС;
- зміцнити здоров’я дітей учасників АТО, ООС;
- відновити та попередити порушення внаслідок травм функцій,
оптимально реалізувати фізичний та соціально-психологічний потенціал
учасників АТО, ООС;
- створити та розвинути ефективну систему національно-патріотичного
виховання;
- підвищити рівень конкурентоспроможності та зайнятості учасників АТО,
ООС, а також матеріально підтримати у період відсутності постійної роботи;
- знизити показник порушень роботодавцями трудового законодавства;
- надати фінансову підтримку членам сімей загиблих (померлих)
учасників АТО, ООС та бійцям-добровольцям.
VІІ. Координація та контроль за реалізацією Програми
Координація та контроль за виконанням заходів Програми здійснюється
Департаментом соціального захисту населення обласної державної
адміністрації, а за використанням коштів з обласного бюджету – головними
розпорядниками коштів, які визначені виконавцями заходів: Департаментом
соціального захисту населення обласної державної адміністрації та управлінням
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
Учасники Програми надають Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації інформацію про виконання заходів Програми
до 15 січня наступного за звітним року.
Департамент соціального захисту населення обласної державної
адміністрації щороку до 15 лютого готує та подає обласній державній
адміністрації та обласній раді узагальнений звіт про стан виконання завдань та
заходів Програми і використання бюджетних коштів.

Директор Департаменту
соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

О. В. РУСІН

Додаток 1
до Програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, членів їх
сімей, бійців-добровольців у
Чернігівській області на 2019-2023 роки
Орієнтовний обсяг коштів обласного бюджету, необхідний для реалізації Програми
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей,
бійців-добровольців у Чернігівській області на 2019-2023 роки
тис. гривень
Обсяг коштів, які пропонується
Етапи виконання програми
Усього витрат
залучити на виконання Програми
на виконання
І
ІІ
Програми
2019 рік 2020 рік
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Обсяг ресурсів, всього
3165,0
3055,0
3135,0
3235,0
3335,0
15925,0
у тому числі:
обласний бюджет
3165,0
3055,0
3135,0
3235,0
3335,0
15925,0
Витрати, пов’язані з виконанням всіх інших заходів Програми, будуть фінансуватися з державного та місцевих
бюджетів за рахунок коштів, передбачених на утримання відповідних центральних та місцевих органів влади виконавців заходів.
Директор Департаменту
соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

О. РУСІН

Додаток 2
до Програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, членів їх
сімей, бійців-добровольців у
Чернігівській області на 2019-2023 роки
Напрями діяльності та заходи Програми
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей,
бійців-добровольців у Чернігівській області на 2019-2023 роки
№
з/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
1. Надання
медичної
допомоги
учасникам
АТО, ООС

Перелік заходів
програми

1.1. Забезпечення
проведення медичного
огляду демобілізованих
(звільнених із служби)
учасників АТО, ООС

1.2. Направлення
учасників АТО, ООС, у
яких виявлені
порушення стану

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис. грн,
у тому числі
по роках:
2019Управління
Обласний Обсяг
2023 роки охорони
бюджет
фінансування в
здоров’я
межах загальних
обласної
бюджетних
державної
призначень на
адміністрації
галузь «Охорона
здоров’я»

2019Управління
2023 роки охорони
здоров’я
обласної

Джерела
фінансування

Районні,
міст
обласного
значення

Обсяг видатків
визначається при
затвердженні
відповідного

Очікуваний
результат

Охоплення
медичними оглядами
щорічно близько 800
осіб учасників АТО,
ООС, що сприятиме
ранньому виявленню
хвороб та завдяки
цьому більш
ефективнішому їх
лікуванню
Забезпечення
поглибленого
обстеження та
стаціонарне
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здоров'я, на стаціонарне
обстеження та лікування
у медичні заклади
області

державної
бюджету
адміністрації Обласний Усього 2270,0 у т.ч.:
І
2019 400,0
бюджет
етап 2020 400,0
2021 440,0
ІІ
2022 490,0
етап 2023 540,0
2019Управління
Обласний Обсяг
2023 роки охорони
бюджет
фінансування в
здоров’я
межах загальних
обласної
бюджетних
державної
призначень на
адміністрації
галузь «Охорона
здоров’я»

1.3. Організація
медичного
супроводження
демобілізованих
(звільнених із служби)
учасників АТО, ООС
при проходженні
медико-соціальних
експертних комісій
1.4. У разі необхідності
2019здійснення передачі
2023 роки
компонентів і препаратів
донорської крові
закладам охорони
здоров'я інших регіонів,
Міністерства оборони
України та Міністерства
внутрішніх справ
України для надання
допомоги пораненим
учасникам АТО, ООС

Управління
Обласний Обсяг
охорони
бюджет
фінансування в
здоров’я
межах загальних
обласної
бюджетних
державної
призначень на
адміністрації
галузь «Охорона
здоров’я»

лікування щорічно
близько 600 осіб на
рік учасників АТО,
ООС

Проходження
щорічно близько
150 учасниками
АТО, ООС медикосоціальних
експертних комісій
для встановлення
групи інвалідності
Забезпечення
допомоги пораненим
у ході здійснення
заходів ООС
військовослужбовцям
компонентами
донорської крові
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2. Надання
медичної
реабілітаційної
допомоги
учасникам
АТО, ООС та
членам їх сімей

2.1. Забезпечення
оздоровлення дітей з
сімей учасників АТО,
ООС у дитячих
санаторіях,
підпорядкованих
Управлінню охорони
здоров'я обласної
державної адміністрації
2.2. Надання
психологічної
реабілітаційної
допомоги учасникам
АТО, ООС у Центрі
психологічної
реабілітації на базі
комунального
лікувальнопрофілактичного закладу
«Чернігівська обласна
психоневрологічна
лікарня»
2.3. Залучення фахівців з
фізичної реабілітації до
реабілітаційного процесу
демобілізованих
(звільнених зі служби)
учасників АТО, ООС, які
проходять медичну

2019Управління
Обласний Усього 2220,0 у т.ч.:
2023 роки охорони
бюджет
І 2019 350,0
здоров’я
етап 2020 400,0
обласної
державної
2021 440,0
адміністрації
ІІ 2022 490,0
етап
2023 540,0

Покращення стану
здоров’я близько 50
дітям щорічно із
сімей учасників
АТО, ООС

2019Управління
Обласний Обсяг
2023 роки охорони
бюджет
фінансування в
здоров’я
межах загальних
обласної
бюджетних
державної
призначень на
адміністрації
галузь «Охорона
здоров’я»

Стабілізація
психічного здоров’я
щороку близько 250
учасників АТО,
ООС та їх адаптація
в цивільному
середовищі

2019Управління
Обласний Обсяг
2023 роки охорони
бюджет
фінансування в
здоров’я
межах загальних
обласної
бюджетних
державної
призначень на
адміністрації
галузь «Охорона
здоров’я»

Підвищення якості
надання фізичної
реабілітації
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3. Санаторнокурортне
лікування
учасників
АТО, ООС

реабілітацію в Центрі
реабілітації для
учасників АТО на базі
обласного госпіталю для
ветеранів війни
2.4. Забезпечення роботи
«Єдиного вікна» на базі
комунального
лікувальнопрофілактичного закладу
«Чернігівська обласна
психоневрологічна
лікарня» з метою
надання учасникам АТО,
ООС консультацій щодо
проходження відновного
лікування та медикопсихологічної
реабілітації
Забезпечення учасників
АТО, ООС санаторнокурортним лікуванням
шляхом укладання
тристороннього
договору між місцевим
органом соціального
захисту населення,
санаторно-курортним
закладом та особою

2019Управління
Обласний Обсяг
2023 роки охорони
бюджет
фінансування в
здоров’я
межах загальних
обласної
бюджетних
державної
призначень на
адміністрації
галузь «Охорона
здоров’я»

Спрощення надання
медичних послуг
учасникам АТО,
ООС

2019Департамент
2023 роки соціального
захисту
населення
обласної
державної
адміністрації

Забезпечення
санаторнокурортним
лікуванням усіх
бажаючих учасників
АТО, ООС пройти
лікування

–

–
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4. Забезпечення
технічними та
іншими
засобами
реабілітації
осіб з
інвалідністю
внаслідок
війни із числа
учасників
АТО, ООС
5. Психологічна
реабілітація
учасників
АТО, ООС та
членів їх
сімей

Забезпечення осіб з
інвалідністю внаслідок
війни із числа учасників
АТО, ООС технічними
та іншими засобами
реабілітації шляхом
укладання двостронніх
та тристоронніх
договорів між місцевим
органом соціального
захисту населення,
підприємствомвиробником та особою
5.1. Забезпечення
учасників АТО, ООС
послугами з
психологічної реабілітації
шляхом укладання
тристороннього договору
між місцевим органом
соціального захисту
населення,
реабілітаційним закладом
та особою; виплата
грошової компенсації
вартості проїзду до
реабілітаційного закладу
5.2. Надання
комплексної психолого-

2019Департамент
2023 роки соціального
захисту
населення
обласної
державної
адміністрації

–

–

Стовідсоткове
забезпечення осіб з
інвалідністю
внаслідок війни із
числа учасників
АТО, ООС
технічними та
іншими засобами
реабілітації

2019Департамент
2023 роки соціального
захисту
населення
обласної
державної
адміністрації

–

–

Забезпечення
проходження
учасників АТО,
ООС психологічної
реабілітації для
подальшої адаптації
у мирне життя та
підтримки
позитивного
психологічного
стану бійців

2019Департамент
2023 роки соціального

Обласний Обсяг
бюджет
фінансування в

Повернення до
активного
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соціальної реабілітації
учасникам АТО, ООС та
членам їх родин у
комунальній установі
«Чернігівський обласний
центр комплексної
реабілітації та
обслуговування
учасників бойових дій,
членів їх родин та сімей
загиблих» Чернігівської
обласної ради
5.3. Робота
2019консультативного пункту 2023 роки
на базі Чернігівського
обласного інституту
післядипломної
педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського з
питань надання
психологічної допомоги
дорослим і дітям, які
знаходяться у кризовому
стані

захисту
населення
обласної
державної
адміністрації

Управління
освіти і науки
обласної
державної
адміністрації,
Чернігівський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д.
Ушинського
5.4. Проведення на курсах 2019Управління
підвищення кваліфікації 2023 роки освіти і науки
Чернігівського обласного
обласної
інституту післядипломної
державної

межах загальних
бюджетних
призначень на
галузь
«Соціальний
захист та соціальне
забезпечення»

повноцінного життя
у суспільство,
зміцнення/відновле
ння родинних та
суспільно-корисних
зв’язків у родинах
учасників АТО,
ООС. Охоплення
щороку близько 600
осіб

Обласний Обсяг
бюджет
фінансування в
межах загальних
бюджетних
призначень на
галузь «Освіта»

Покращення
психологічного
стану учасників
АТО, ООС та членів
їх сімей

Обласний Обсяг
бюджет
фінансування в
межах загальних
бюджетних

Підвищення якості
надання
психологічної
реабілітаційної
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педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського лекцій,
практичних занять для
психологів і соціальних
педагогів закладів освіти
«Навички кризового
консультування та
формування
стресостійкості»,
«Посттравматичні
стресові розлади та їх
корекція»,
«Використання елементів
тілесно-орієнтованої
терапії в роботі
практичного психолога»,
«Психологічна допомога
дітям, які знаходяться у
кризовому стані»,
«Соціально-педагогічні
технології супроводу
дітей, які опинились у
складних життєвих
обставинах», «Корекція
психоемоційного стану
учасників освітнього
процесу», «Психологічна
допомога дітям, які
постраждали внаслідок

адміністрації,
Чернігівський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д.
Ушинського

призначень на
галузь «Освіта»

допомоги
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конфлікту на Сході
України»
6. Соціальний
6.1. Забезпечення
супровід
соціальної підтримки та
учасників
надання соціальних
АТО, ООС та послуг учасникам АТО,
їх родин
ООС та членам їх сімей

6.2. Здійснення
соціального супроводу
родин ветеранів, які
опинились у складних
життєвих обставинах та
потребують допомоги
для їх подолання.
6.3. Проведення заходів
щодо поліпшення
житлових та соціальнопобутових умов
багатодітних сімей
учасників АТО, ООС,
загиблих та поранених
учасників АТО, ООС, де
виховується 5 і більше
дітей

2019Чернігівський
2023 роки обласний,
районні,
міські центри
соціальних
служб для
сім`ї, дітей та
молоді
2019Чернігівський
2023 роки обласний,
районні,
міські центри
соціальних
служб для
сім`ї, дітей та
молоді
2019Департамент
2023 роки сім`ї, молоді
та спорту
обласної
державної
адміністрації

–

–

Соціальна,
психологічна,
правова підтримка
учасників АТО,
ООС та членів їх
сімей

–

–

Надання своєчасних
та якісних
соціальних послуг
учасникам АТО,
ООС та членам їх
сімей

–

–

Задоволення потреб
багатодітних сімей
учасників АТО,
ООС, покращення
їх рівня
проживання,
створення
сприятливих умов
для виховання дітей
у багатодітних
сім’ях
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6.4. Проведення заходів
для дітей з багатодітних
сімей учасників АТО,
ООС, загиблих та
поранених учасників
АТО, ООС, зокрема до
новорічних та різдвяних
свят
6.5. Забезпечення
оздоровчими та
відпочинковими
послугами дітей
учасників АТО, ООС

2019Департамент
2023 роки сім`ї, молоді
та
спорту
обласної
державної
адміністрації

–

–

Створення
сприятливих умов
для виховання та
підтримки дітей
учасників АТО

2019Департамент
2023 роки сім`ї, молоді
та спорту
обласної
державної
адміністрації
7. Проведення
7.1. Сприяння:
2019Управління
заходів
- роботі у закладах вищої 2023 роки освіти і науки
національно- та фахової передвищої
обласної
патріотичного освіти Центрів допомоги
державної
виховання
учасникам АТО, ООС,
адміністрації,
участі студентів,
заклади вищої
наукових та науковота фахової
педагогічних працівників
передвищої
в акціях з надання
освіти
волонтерської допомоги;
- діяльності студентської
молоді з надання
волонтерської
психологічної допомоги
учасникам АТО, ООС,

–

–

Створення
сприятливих умов
для виховання та
підтримки дітей
учасників АТО

–

–

Залучення науковопедагогічних
працівників та
студентської молоді
до заходів з
реабілітації та
підтримки
учасників АТО,
ООС, членів їх
сімей та бійцівдобровольців
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членам їх сімей та
бійцям-добровольцям
7.2. Сприяння залученню 2019учасників АТО, ООС до 2023 роки
національнопатріотичних заходів

Департамент
сім`ї, молоді
та спорту
обласної
державної
адміністрації
8. Захист
8.1. Проведення
2019Управління
трудових прав контролюючої діяльності 2023 роки Держпраці у
учасників
за дотриманням
Чернігівській
АТО, ООС
роботодавцями області
області
соціальних гарантій
військовослужбовців, які
були призвані на
військову службу під час
мобілізації, на особливий
період, та
демобілізованих
(звільнених із служби)
учасників АТО, ООС, у
тому числі шляхом
проведення контрольних
заходів за зверненнями
громадян щодо захисту
їхнього трудового права,
особливо в частині
легалізації зайнятості та
своєчасної виплати

–

–

Шанування подвигу
учасників АТО,
ООС

–

–

Недопущення
порушення
роботодавцями
трудового
законодавства
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заробітної плати та
дотримання прав жіноквійськовослужбовців та
чоловіківвійськовослужбовців,
зокрема щодо звільнення
від виконання службових
обов’язків
військовослужбовців, у
зв’язку з хворобою
дитини
8.2. Здійснення заходів
щодо інформування
роботодавців області про
найбільш ефективні
способи додержання
законодавства про
працю, у тому числі –
зниження рівня
незадекларованої праці
8.3. Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи
для роботодавців
(семінари, наради,
публікації та виступи у
засобах масової
інформації) з питань
додержання

2019Управління
2023 роки Держпраці у
Чернігівській
області

–

–

Недопущення
порушення
роботодавцями
трудового
законодавства

2019Управління
2023 роки Держпраці у
Чернігівській
області,
Департамент
соціального
захисту
населення
обласної

–

–

Недопущення
порушення
роботодавцями
трудового
законодавства.
Проведення
щорічно близько
10 семінарів,
4 наради,
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9. Сприяння
зайнятості
учасників
АТО, ООС

законодавства про
працю, особливо в
частині легалізації
зайнятості, своєчасності
оплати праці, соціальних
гарантій, захисту
трудових прав учасників
АТО, ООС
9.1. Надання повного
2019комплексу адресних
2023 роки
соціальних послуг
ветеранам. Сприяння їх
першочерговому
працевлаштуванню, у
тому числі шляхом
виплати одноразової
допомоги по безробіттю
для організації
підприємницької
діяльності та
компенсації
роботодавцям витрат у
розмірі єдиного внеску
на загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування за
створення нових
робочих місць

державної
адміністрації

Чернігівський
обласний
центр
зайнятості

10 публікацій та
виступів у засобах
масової інформації

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

–

Підвищення рівня
зайнятості
учасників АТО,
ООС, зменшення
чисельності
безробітних серед
цієї категорії
населення
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10. Організація
професійного
навчання
учасників

9.2. Забезпечення
організації та проведення
для учасників АТО, ООС
семінарів та тренінгів, що
мотивують до активного
пошуку роботи та вибору
цивільної професії.
У подальшому сприяння
професійній підготовці,
перепідготовці та
підвищенню кваліфікації
з урахуванням потреб
ринку праці та замовлень
роботодавців
9.3. Залучення
безробітних учасників
АТО, ООС до
громадських та інших
робіт тимчасового
характеру, які
заохочують та
стимулюють до
продуктивної зайнятості
та надають їм
матеріальну підтримку
10.1. Організація
професійного навчання
ветеранів АТО/ООС в
рамках реалізації

2019Чернігівський Фонд
2023 роки обласний
загальноцентр
обов’язкозайнятості
вого державного
соціального страхування
України на
випадок
безробіття

–

Підвищення рівня
зайнятості
учасників АТО,
ООС, покращення
якості робочої сили
серед цієї категорії
населення.
Проведення
щорічно близько
50 семінарів та
тренінгів

2019Чернігівський Фонд
2023 роки обласний
загальноцентр
обов’язкозайнятості
вого державного
соціального страхування
України на
випадок
безробіття
2019Департамент
–
2023 роки соціального
захисту
населення,

–

Мотивація
учасників АТО,
ООС до праці у
цивільному житті,
матеріальна
підтримка у період
відсутності
постійної роботи

–

Підвищення
конкурентоспроможності на
ринку праці
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АТО, ООС

бюджетної програми,
спрямованої на здобуття
або удосконалення їх
професійних знань,
умінь та навичок

місцеві
управління
соціального
захисту
населення,
Чернігівський
обласний
центр
зайнятості
2019Управління
2023 роки освіти і науки
обласної
державної
адміністрації,
Чернігівський
національний
технологічний
університет

10.2. У рамках реалізації
Проекту «Україна –
Норвегія» забезпечити
роботу за програмою
«Професійна підготовка
звільнених в запас
військовослужбовців
Збройних Сил України
та інших силових
структур, членів їх сімей
та сприяння їх
працевлаштуванню»
10.3. Передбачити для
2019учасників АТО, ООС, їх 2023 роки
дітей та бійцівдобровольців
можливість отримання
ступеневої освіти за
спорідненим напрямом
підготовки у закладах

Управління
освіти і науки
обласної
державної
адміністрації,
заклади
вищої та
фахової

учасників АТО,
ООС

–

–

Підвищення
конкурентоспромож
ності
ветеранів АТО/ООС
на ринку праці

–

–

Підвищення
конкурентоспроможності
учасників АТО,
ООС, їх дітей та
бійців-добровольців
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11. Соціальний
захист
учасників
АТО, ООС,
бійцівдобровольців,
а також сімей
загиблих
учасників
АТО, ООС

вищої та фахової
передвищої освіти
11.1. Забезпечення
виплати одноразової
матеріальної допомоги
бійцям-добровольцям

передвищої
освіти
2019Департамент Обласний Усього 75,0 у т.ч.:
2023 роки соціального бюджет
І 2019 15,0
захисту
етап
населення
2020 15,0
обласної
державної
2021 15,0
адміністрації
ІІ 2022
етап
2023

11.2. Організація
виплати грошової
допомоги на
спорудження надгробка
на могилі загиблого
(померлого) учасника
АТО, ООС
11.3. Забезпечення
виплати матеріальної
допомоги членам сімей
загиблого (померлого)
учасника АТО, ООС

2019Департамент
2023 роки соціального
захисту
населення
обласної
державної
адміністрації
2019Департамент
2023 роки соціального
захисту
населення
обласної
державної
адміністрації

15,0
15,0

Обласний Усього 860,0 у т.ч.:
бюджет
І 2019 300,0
етап 2020 140,0
2021 140,0
ІІ 2022 140,0
етап 2023 140,0
Обласний Усього 10500,0 у
бюджет
т.ч.:
І 2019 2100,0
етап 2020 2100,0
2021 2100,0
ІІ 2022 2100,0
етап 2023 2100,0

Надання фінансової
підтримки особам,
які захищали
Україну, у складі
добровільних
формувань шляхом
виплати одноразової
матеріальної
допомоги за період
2019-2023 року
орієнтовано 15
особам
Здійснення виплати
грошової допомоги
родинам загиблих
(померлих) учасників
АТО, ООС, у
наступних періодах –
за потребою
Надання фінансової
підтримки 347
членам сімей
загиблого
(померлого)
учасника АТО, ООС
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12. Висвітлення у Висвітлення у місцевих 2019місцевих
засобах
масової 2023 роки
засобах
інформації заходів у
масової
рамках
реалізації
інформації
Програми
заходів
у
рамках
реалізації
Програми
Директор Департаменту
соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
обласної
державної
адміністрації

–

–

Забезпечення
обізнаності
учасників АТО, ООС
про заходи
Програми

О. РУСІН

Додаток 3
до Програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, членів їх
сімей, бійців-добровольців у
Чернігівській області на 2019-2023 роки
ПОРЯДОК
виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які брали участь у бойових
діях, пов’язаних із захистом територіальної цілісності та державного
суверенітету на сході України, у складі добровольчих формувань, які не
ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ
України та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів
1. Цей Порядок визначає процедуру виплати одноразової матеріальної
допомоги особам, з числа мешканців Чернігівської області, які брали участь у
бойових діях, пов’язаних із захистом територіальної цілісності та державного
суверенітету на сході України, у складі добровольчих формувань, які не
ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ
України та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів (далі – бійці-добровольці), та не
отримали відповідного статусу відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
2. Для отримання зазначеної допомоги особи, зазначені в пункті 1 цього
Порядку, мають подати до управлінь соціального захисту населення за місцем
проживання такі документи: заяву, копію паспорта, копію довідки про
присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків і копію
рішення суду, що підтверджує факт безпосередньої участі особи у бойових
діях, пов’язаних з захистом територіальної цілісності та державного
суверенітету на сході України.
3. Управління соціального захисту населення районних державних
адміністрацій, управління соціального захисту населення, сім’ї та праці
Новгород-Сіверської міської ради, управління праці та соціального захисту
населення Ніжинської, Прилуцької міських та Новозаводської, Деснянської
районних в м. Чернігові рад у десятиденний термін опрацьовують поданий
пакет документів, формують списки для виплати одноразової матеріальної
допомоги, та передають їх до Чернігівського обласного центру по нарахуванню
та здійсненню соціальних виплат для подальшого перерахування коштів на
особові рахунки отримувачів у відділенні банку.
У разі не подання документів, визначених пунктом 2 цього Порядку,
кошти для виплати одноразової матеріальної допомоги не перераховуються.
Директор Департаменту
соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

О. РУСІН

Додаток 4
до Програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, членів їх
сімей, бійців-добровольців у
Чернігівській області на 2019-2023 роки
ПОРЯДОК
виплати грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил на спорудження
надгробка на могилі загиблого (померлого) учасника антитерористичної
операції, операції Об’єднаних сил
1. Цей Порядок визначає механізм фінансування та виплати грошової
допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблого (померлого) учасника
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил (далі – грошова
допомога) за рахунок коштів обласного бюджету.
2. Головним розпорядником та відповідальним виконавцем є Департамент
соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі –
Департамент).
3. Розпорядником коштів нижчого рівня є обласний центр по нарахуванню
та здійсненню соціальних виплат.
4. Порядок складання списків отримувачів допомоги:
4.1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної адміністрації подає Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації списки загиблих (померлих)
учасників АТО, ООС.
4.2. Департамент соціального захисту населення обласної державної
адміністрації у 3-денний термін опрацьовує надані списки за допомогою
Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги,
та надсилає органам соціального захисту населення за місцем проживання
загиблого (померлого) учасника АТО, ООС.
4.3. Управління соціального захисту населення районних державних
адміністрацій, управління соціального захисту населення, сім’ї та праці
Новгород-Сіверської міської ради, управління праці та соціального захисту
населення Ніжинської, Прилуцької міських та Новозаводської, Деснянської
районних в м. Чернігові рад у 10-денний термін опрацьовують списки,
визначають отримувача допомоги та надають відпрацьовані списки до
обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за
встановленою формою.
Виплата грошової допомоги проводиться обласним центром по
нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.
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5. Грошова допомога виплачується одному з членів родини загиблого
(померлого) учасника АТО, ООС, відомості про якого включено до списку
загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, що надається Департаментом
цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації,
одноразово у розмірі 20,0 тис. гривень.
6. Заява про призначення грошової допомоги надається до органу
соціального захисту населення за місцем проживання або поховання загиблого
(померлого) учасника АТО, ООС.
7. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування
коштів на особистий рахунок відкритий у відділенні банку.
8. Оподаткування грошової допомоги здійснюється згідно з чинним
законодавством.
Директор Департаменту
соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

О. РУСІН

