
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 
ХХХV сесія VІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 224-35/19 
18 грудня 2019 р. м. Чернівці
 
Про затвердження Комплексної  
програми соціальної підтримки  
учасників АТО/ООС та членів 
їх сімей на 2020–2022 роки 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, указом Президента України від 18 березня       
2015 року №105/2015 „Про додаткові заходи щодо соціального захисту 
учасників антитерористичної операції” та з метою соціальної підтримки та 
надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх 
сімей, обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

 1.Затвердити Комплексну програму соціальної підтримки учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей на 2020–2022 роки (далі – Комплексна програма), 
що додається. 

 2.Сума фінансування Комплексної програми на відповідний 
бюджетний період визначається рішенням сесії обласної ради про обласний 
бюджет, виходячи із наявних бюджетних можливостей. 

 3.Рекомендувати районним державним адміністраціям, Чернівецькій та 
Новодністровській міським радам, об’єднаним територіальним громадам 
розробити на основі Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей на 2020–2022 роки відповідні Комплексні 
програми на місцях. На період виконання Комплексної програми         
у 2020–2022 роках щорічно передбачати кошти у відповідних місцевих 
бюджетах. 

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації Богатирця І.М. та голову постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. 

 
Голова обласної ради                                          Іван Мунтян 
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 Розділ 1.Загальна характеристика Програми 
 

Комплексна Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей  (далі – Програма) – це комплекс заходів, із соціальної, 
фінансової, юридичної, медичної та психологічної підтримки учасників 
АТО/ООС, учасників бойових дій та членів їх сімей, сімей загиблих 
військовослужбовців, волонтерів та бійців-добровольців в зоні АТО/ООС, 
сприяння забезпеченню їх соціально-побутових потреб, а також освітніми 
послугами дітей учасників Революції Гідності, що здійснюються на місцевому 
рівні. Виявлення сімей (осіб) з числа учасників АТО/ООС, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 
соціального супроводу таких сімей (осіб) є основним завданням Програми. В 
умовах сьогодення саме зазначена категорія населення області потребує 
підвищеної уваги з боку владних структур, місцевого самоврядування, 
громадських організацій.  
     Відповідно до Стратегії розвитку Чернівецької області до 2020 року 
Програма  спрямована на досягнення операційної цілі 2.3. „Розвиток системи 
соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту”, а саме: 
           - соціальну підтримку учасників АТО (учасників бойових дій) та членів 
їх сімей; 

-  впровадження нових методів надання соціальних послуг; 
-  підвищення рівня забезпеченості медичними послугами. 
У рамках Програми передбачається забезпечення соціальним супроводом 

учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників 
АТО/ООС, надання фінансової, юридичної, психологічної та соціальної 
підтримки  демобілізованим учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих 
(померлих) учасників  АТО/ООС та іншим добровольцям, волонтерам (членам 
сімей загиблих волонтерів), які брали участь в АТО/ООС, членам сімей 
учасників бойових дій та надання освітніх послуг дітям учасників Революції 
Гідності, мешканцям Чернівецької області та учасникам бойових дій, які є 
переселенцями та обліковуються в єдиній інформаційній базі даних про 
внутрішньо переміщених особах та єдиному державному автоматизованому 
реєстрі пільговиків, надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих 
учасників Революції Гідності та дітей загиблих учасників АТО/ООС на проїзд 
для участі у святкових загальнодержавних заходах, туристичних подорожах та 
екскурсіях за запрошенням приймаючої сторони інших держав. 

Однією із вагомих складових Програми є медичний супровід учасників 
АТО/ООС. 

Загальна характеристика Програми подана в Додатку 1. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Розділ 2.Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована 
Програма 

 
Ситуація в Україні через проведення антитерористичної операції (далі – 

АТО) у її східних областях призвела до значного збільшення кількості сімей, 
які опинились у складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого, 
соціального рівня та погіршення морально-психологічного стану. Виникає 
необхідність охоплення соціальним супроводом та надання додаткових 
соціальних гарантій сім’ям учасників АТО/ООС, членам їх сімей та членам 
сімей загиблих учасників АТО/ООС. 

Потреба в підтримці зазначеної категорії людей з кожним днем зростає та 
є невідкладною. 
 

Розділ 3.Мета Програми 
  

Метою Програми є соціальна підтримка демобілізованих учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей, шляхом надання їм соціальних послуг, 
підтримання їх належного морально-психологічного та матеріального стану, 
поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з 
міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими 
юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їх 
сімей. Вагомою складовою Програми є покращення якості та доступності 
лікування і медичної реабілітації учасників АТО/ООС та надання освітніх 
послуг дітям учасників Революції Гідності. 

Впровадження ефективного механізму забезпечення визначеної категорії 
осіб всіма видами соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством 
України, надання допомоги у досягненні максимальної психологічної 
повноцінності, повернення учасників АТО/ООС до повноцінного життя.  

 
Розділ 4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

строки та етапи виконання 
 

У зв’язку із необхідністю поліпшення соціального, психологічного стану 
учасників АТО/ООС та членів їх сімей, ефективної взаємодії органів місцевого 
самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями 
та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей, зменшення бюрократичного навантаження на вищезазначених 
осіб та якісного надання послуг, передбачено надання допомоги в оформленні 
та отриманні: одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників 
АТО/ООС; пільг та послуг учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих 
учасників АТО/ООС, юридичної, психологічної допомоги. 

     Програмою також передбачається реалізація наступного: 
     1.Здійснення оцінки потреб та розроблення плану соціального 

супроводу; 
           2.Надання соціальних послуг, а саме: 



 
 

           - інформування; 
           - представництво інтересів; 
           - ведення випадку; 
           - кризове втручання, інші соціальні послуги. 
           3.Формування у місцевого населення толерантного ставлення до 
учасників АТО/ООС, забезпечення реалізації їх соціальних гарантій та надання 
якісних соціальних послуг учасникам АТО/ООС. 
          4.Моніторинг і оцінка впровадження Програми. 

Також Програмою передбачено забезпечення: потреб в отриманні 
земельних ділянок учасниками АТО/ООС; потреб у постановці на квартирний 
облік  учасників АТО/ООС; освітніми послугами дітей учасників АТО/ООС; 
медичної та соціальної реабілітації учасників АТО/ООС; надання освітніх 
послуг дітям учасників Революції Гідності та ін.  
          В медичних установах, які залучені до медичного супроводу учасників  
АТО/ООС, організовано надання медичних послуг за принципом „єдиного 
вікна” та „дорожньої карти” з інформацією про лікувальні установи, контактні 
телефони відповідальних осіб та телефони. 

Програма діє з 2020 по 2022 роки. 
 

Розділ 5. Завдання Програми та результативні показники 
 

          Основні завдання Програми: 
1.Широка інформаційна кампанія щодо прав і гарантій учасників 

АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС. 
2.Формування єдиного реєстру учасників АТО/ООС (з грифом 

обмеженого доступу „Для службового користування”). 
         3.Надання соціальних послуг учасникам АТО/ООС та їх сім’ям, сім’ям  
загиблих учасників АТО/ООС, які опинились в складних життєвих обставинах. 

4.Соціальне забезпечення учасників АТО/ООС. 
5.Забезпечення освітніх послуг дітям учасників АТО/ООС, загиблих 

учасників АТО/ООС, волонтерів загиблих в зоні АТО/ООС, учасників 
Революції Гідності. 

6.Надання безоплатної правової допомоги учасникам АТО/ООС та 
членам їх сімей. 

7.Забезпечення права на отримання земельних ділянок учасниками 
АТО/ООС. 

8.Постановка на квартирний облік учасників АТО/ООС та сімей загиблих 
учасників АТО/ООС. 

9. Надання грошової допомоги демобілізованим учасникам АТО/ООС та 
членам сімей загиблих (померлих) учасників  АТО/ООС. 

10.Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників 
Революції Гідності та дітей загиблих учасників АТО/ООС на проїзд для участі 
у святкових загальнодержавних заходах, туристичних подорожах та екскурсіях 
за запрошенням приймаючої сторони інших держав. 



 
 

11.Надання на конкурсній основі фінансової допомоги громадським 
організаціям учасників АТО/ООС на підтримку їх статутної діяльності. 

12.Надання соціальної допомоги дітям військовослужбовців, 
добровольців, волонтерів, які загинули підчас участі в АТО/ООС  або померли 
в наслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО/ООС. 

13.Надання фінансової допомоги щодо відшкодування 25 % вартості 
комунальних послуг учасникам АТО/ООС та 75% добровольцям, які приймали 
участь в АТО/ООС. 

14.Надання фінансової допомоги на безплатний проїзд усіма видами 
міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального 
користування на території області учасникам АТО/ООС та добровольцям, які 
будуть визнані учасниками АТО/ООС. 

Основним завданням медичного спрямування Програми є відпрацювання 
дорожньої карти медико-психологічної реабілітації яка включає: 

1.На всіх учасників АТО/ООС заводиться медичний паспорт учасника 
АТО/ООС. 

2.Перший медичний крок – це активний патронаж силами медпрацівників 
первинної медико-санітарної допомоги та взяття на диспансерний облік самих 
учасників АТО/ООС та членів сімей, які в подальшому будуть партнерами по 
реабілітації учасників АТО/ООС, в т.ч. і психологічної. 

3.Скерування учасників АТО/ООС на медичний огляд в поліклініку для 
проходження комплексної медичної комісії. 
 4.Керівниками лікувальних установ будуть визначені дні та години 
прийому вузькими спеціалістами для даної категорії населення, а також 
забезпечити медичне обслуговування в лікувальній установі за принципом 
„єдиного вікна”. 

5.За результатами огляду та обстеження учасників АТО/ООС формується 
консультативний висновок спеціаліста форма 028/о щодо проведення 
реабілітації (за наявності) або копія індивідуальної програми медичної 
реабілітації інваліда при наявності посвідчення медико-соціальної експертної 
комісії, для надання медико-психологічної реабілітації, забезпечення 
зубопротезування та санаторно-курортного лікування. 

6.Для проходження реабілітації за Програмою необхідно надати наступні 
документи Чернівецькому обласному госпіталю інвалідів війни: 

- паспорт; 
- документ, що засвідчує участь в АТО/ООС; 
- копія висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони 

здоров’я, або консультативний висновок спеціаліста форма 028/о щодо 
проведення медичної реабілітації; 

- копія індивідуальної програми реабілітації при наявності освідчення 
медико-соціальної експертної комісії. 

7.За результатами огляду та обстеження учасників АТО/ООС оформлення 
довідок для одержання путівок на санаторно-курортне лікування 070/о на базі 
ОКП „Бальнеологічний санаторій „Брусниця”. 



 
 

8.До всіх учасників АТО/ООС через медичних працівників первинної 
медико-санітарної допомоги буде доведено інформацію із зазначених вище 
питань у вигляді друкованих пам’яток. 

Ресурсне забезпечення Програми подано в додатку 2. 
Результативні показники продукту, ефективності і якості Програми 

подані в Додатку 3. 
 

Розділ 6.Напрями діяльності і заходи Програми 
 

Заходи щодо впровадження та виконання Програми подані в Додатку 4. 
 

 
Розділ 7.Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 
Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації та інші 

учасники Програми щоквартально інформують Департамент соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації про виконання Програми в 
межах компетенції до 10 числа місяця наступного за звітним. 

Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації здійснює моніторинг показників ефективності та якості програми, 
подає узагальнену інформацію щороку до 25 січня обласній державній 
адміністрації, та звітує про хід виконання програми на сесії обласної ради.  

Моніторинг і оцінка якості наданих соціальних послуг учасникам 
АТО/ООС та членам їх сімей може здійснюватись громадськими чи 
благодійними організаціями відповідно до чинного законодавства. 

До 1 березня наступного за звітним роком Департамент соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації подає інформацію про 
виконання Програми Департаменту економічного розвитку обласної державної 
адміністрації відповідно до Порядку формування, фінансування та моніторингу 
виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням сесії 
Чернівецької обласної ради від 03.08.2006 №80-6/06. 

 
 
 

Керуючий справами обласної ради                                         Микола БОРЕЦЬ 
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10

 - коштів обласного бюджету 20029,5

- коштів місцевих бюджетів 68325,0

                                                        

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                     Микола Борець                                                                                                                                                                                             

Основні джерела фінансування програми Обласний бюджет, районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети, 

бюджети об’єднаних територіальних громад

Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні програми                                             

(для комплексних програм)

Обласний бюджет, районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети, 

бюджети об’єднаних територіальних громад

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього (тис.грн.)

88354,5

в тому числі бюджетних коштів, з них: 88354,5

Етапи виконання програми               (для 

довгострокових програм)

Розробник програми Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Співрозробники програми Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, 

Департамент охорони здоров'я  обласної державної адміністрації, Департамент освіти 

і науки обласної державної адміністрації, Центр по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат, Обласний центр зайнятості, Обласний центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді

Відповідальний виконавець програми Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Учасники програми Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації;

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації; Департамент освіти

і науки обласної державної адміністрації; Головне територіальне управління юстиції

в Чернівецькій області; Головне управління Держгеокадастру у Чернівецький області;

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, Управління житлово-

комунального господарства обласної державної адміністрації; Управління

міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної державної

адміністрації; Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

апарату обласної державної адміністрації; Відділ мобілізаційної роботи апарату

обласної державної адміністрації; Служба у справах дітей обласної державної

адміністрації; Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, Обласний

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Чернівецький обласний військовий

комісаріат; райдержадміністрації, Чернівецька міська рада, об’єднані територіальні

громади, громадські організації (за згодою).

Терміни реалізації програми 2020-2022 роки

Дата, номер і назва розпорядчого 

документу органу виконавчої влади про 

розроблення програми

Указ Президента України від 18 березня 2015 року № 105/2015 „Про додаткові заходи 

щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції”, Закон України від 

18 січня 2018 року №2268-VІІІ „Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях”

Додаток 1 до Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС 

та членів їх сімей на 2020–2022 роки

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ АТО/ООС                                                                                              

ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ НА 2020–2022 РОКИ

Ініціатор розроблення програми Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації



1 2 3 4 5

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 29451,5 29451,5 29451,5 88354,5

обласний бюджет 6676,5 6676,5 6676,5 20029,5

районні, міські (міст обласного

підпорядкування) бюджети, бюджети

об’єднаних територіальних громад

22775,0 22775,0 22775,0 68325,0

Керуючий справами обласної ради               М.Борець

Додаток 2 до Комплексної програми соціальної підтримки 

учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки

Ресурсне забезпечення  Комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки

                                      тис.   грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити 

на виконання програми
2020 рік 2021 рік 2022 рік

Всього витрат на

виконання 

програми



1 2 3 4 5 6 7 8

1
Кількість друковоної  інформаційної 

продукції, посвідчень та інше
шт. 2000 2000 2000 2000 6000

2

Кількість сімей учасників АТО/ООС , 

яким заплановано надання 

матеріальної допомоги

осіб 5000 5000 5000 5000 15000

3
Кількість громадських організацій 

учасників АТО/ООС
одиниць 1 1 1 1 1

4

Кількість виплат соціальної допомоги 

дітям військовослужбовців, 

добровольців, волонтерів, які загинули 

під час участі в антитерористичній 

операції або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

отриманих в зоні АТО/ООС

осіб 40 40 40 40 120

5

Кількість сімей учасників АТО/ООС, 

яким буде надан фінансову допомогу 

на відшкодування вартості 

комунальних послуг 

осіб 5000 5000 5000 5000 15000

6

Кількість учасників АТО/ООС, яким 

заплановано безплатний проїзд усіма 

видами міського пасажирського 

транспорту, автомобільним 

транспортом загального користування 

на території області 

осіб 5000 5000 5000 5000 15000

7

Кількість членів сімей загиблих 

учасників Революції Гідності та дітей 

загиблих учасників АТО/ООС на 

проїзд для участі у святкових 

загальнодержавних заходах, 

туристичних подорожах та екскурсіях 

за запрошенням приймаючої сторони 

інших  держав

осіб - 20 20 20 60

2021 

рік

Додаток 3 до Комплексної програми соціальної підтримки 

учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки

Показники Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС                                                                                

та членів їх сімей на 2020-2022 роки
                                                                                                                                                          

№ 

з/

п

Назва показника
Одиниця 

виміру

2022 

рік

Всього за 

період дії 

програми 

(або до 

кінця дії 

програми)

І.Показники продукту програми

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

програ

ми

2020 

рік



8

Кількість учасників АТО/ООС, яким 

заплановано проходження 

комплексної медичної комісії 

учасників АТО/ООС 

осіб 5000 5000 5000 5000 15000

9

Кількість учасників АТО/ООС, яким 

заплановано проведення медико-

психологічної реабілітації та 

забезпечення учасників АТО/ООС 

безоплатними рецептами на ліки

осіб 5000 5000 5000 5000 15000

10

Кількість учасників АТО/ООС, яким 

заплановано проведення 

зубопротозування в рік

осіб 100 100 100 100 300

11

Кількість  учасників АТО/ООС, 

батьків загиблих учасників АТО/ООС, 

яким заплановано забезпеити надання 

санаторно-курортного лікування на 

базі ОКП „Бальнеологічний санаторій  

„Брусниця”  в рік

осіб 60,0 60,0 60,0 60,0 180,0

12

Обсяг коштів, який планується 

витратити на друк інформаційної 

продукції та посвідчень

тис.грн. 50,0 50,0 50,0 50,0 150,0

13

Обсяг коштів, який планується 

витратити на виплату грошової 

допомоги демобілізованим учасникам 

АТО/ООС та членам сімей загиблих 

(померлих) учасників  АТО/ООС

тис.грн. 3000,0 8000,0 8000,0 8000,0 24000,0

14

Обсяг коштів, який планується 

витратити на фінансову підтримку 

громадської організації учасників 

АТО/ООС на конкурсній основі

тис.грн. 130,0 130,0 130,0 130,0 390,0

15

Обсяг коштів, який планується 

витратити на виплату соціальної 

допомоги дітям військовослужбовців, 

добровольців, волонтерів, які загинули 

під час участі в антитерористичній 

операції або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

отриманих в зоні АТО/ООС

тис.грн. 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 3600,0



16

 Обсяг коштів, який планується 

витратити на надання фінансової 

допомоги щодо відшкодування 25% 

вартості комунальних послуг 

учасникам антитерористичної операції 

та 75% добровольцям,  які брали 

участь в антитерористичній операції

тис.грн. 42000,0 14000,0 14000,0 14000,0 42000,0

17

 Обсяг коштів, який планується 

витратити на безплатний проїзд усіма 

видами міського пасажирського 

транспорту, автомобільним 

транспортом загального користування 

на території області 

тис.грн. 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0

18

Обсяг коштів, який планується 

витратити на надання матеріальної 

допомоги членам сімей загиблих 

учасників Революції Гідності та дітей 

загиблих учасників АТО/ООС на 

проїзд для участі у святкових 

загальнодержавних заходах, 

туристичних подорожах та екскурсіях 

за запрошенням приймаючої сторони 

інших  держав

тис.грн. - 100,0 100,0 100,0 300,0

19

Обсяг коштів , який запланований для 

оплати  проходження комплексної 

медичної комісії учасників АТО/ООС 

тис.грн. 274,4 274,4 274,4 274,4 823,2

20

Обсяг коштів , який запланований для 

оплати  проведення медико-

психологічної реабілітації учасників 

АТО/ООС 

тис.грн. 2197,1 2197,1 2197,1 2197,1 6591,3

21

Обсяг коштів, який планується 

витратити на відкодування витрат на 

зубопротезування учасників 

АТО/ООС 

тис.грн. 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0

22

Обсяг коштів для санаторно-

курортного лікування учасників 

АТО/ООС, батьків загиблих учасників 

АТО/ООС  на базі ОКП 

„Бальнеологічний санаторій  

„Брусниця”

тис.грн. 500,0 500,0 500,0 500,0 1500,0



1 Середня вартість надрукованої 

одиниці продукції

грн. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2

Середній розмір допомоги на одну 

особу, який планується витратити на 

виплату матеріальної допомоги 

грошової допомоги демобілізованим 

учасникам АТО/ООС та членам сімей 

загиблих (померлих) учасників  

АТО/ООС

грн. 1300,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0

3

Середній розмір фінансової пітримки 

громадських організацій учасників 

АТО/ООС

тис.грн. 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

4
Середній розмір соціальної допомоги 

на одну дитину  в місяць
грн. 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

5

Середній розмір який планується 

витратити на надання фінансової 

допомоги щодо відшкодування 25% 

вартості комунальних послуг 

учасникам антитерористичної операції 

та 75% добровольцям,  які брали 

участь в антитерористичній операції 

на рік

грн. 3500,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0

6

Середній розмір витрат на безплатний 

проїзд усіма видами міського 

пасажирського транспорту, 

автомобільним транспортом 

загального користування на території 

області на рік

грн. 1200,0 400,0 400,0 400,0 400,0

7

Середній розмір допомоги для членів 

сімей загиблих учасників Революції 

Гідності та дітей загиблих учасників 

АТО/ООС на проїзд для участі у 

святкових загальнодержавних заходах, 

туристичних подорожах та екскурсіях 

за запрошенням приймаючої сторони 

інших  держав на одну особу 

грн. - 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

8

Середній розмір витрат запланований 

для оплати  проходження комплексної 

медичної комісії учасників АТО/ООС 

на одну особу в рік

грн. 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9

ІІ.Показники ефективності програми



9

Середній розмір витрат запланований 

для оплати  проведення медико-

психологічної реабілітації  учасників 

АТО/ООС на одну особу в рік

грн. 439,4 439,4 439,4 439,4 439,4

10
Середній розмір відшкодування на 

зубопротезування
грн. 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

11

Середня вартісь путівки на санаторно-

курортного лікування учасників 

АТО/ООС, батьків загиблих учасників 

АТО/ООС  на базі ОКП 

„Бальнеологічний санаторій  

„Брусниця”

грн. 8333,0 8333,0 8333,0 8333,0 8333,0

1

Проінформованість щодо прав та 

гарантій учасників АТО/ООС та їх 

сімей, сімей загиблих учасників 

АТО/ООС

% 100 100 100 100 100

2
Задоволеність отриманими 

соціальними послугами

опитаних 

учасників 

АТО/ОО

С у %

80 80 80 80 80

3

Охоплення всебічною підтримкою 

учасників АТО/ООС та членів їх 

сімей, реалізація їх соціальних 

гарантій

%  від 

потреби
100 100 100 100 100

4

Охоплення санаторно-курортним 

лікуванням постраждалих учасників 

АТО/ООС які потребують реабілітації 

% від 

потреби
100 100 100 100 100

5
Забезпечення диспансерним обліком 

учасників АТО/ООС
% 100 100 100 100 100

6

Забезпечення проходження 

комплексної медичної комісії 

учасниками АТО/ООС

% 100 100 100 100 100

ІІІ.Показники якості програми

Керуючий справами обласної ради М.Борець



Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн., в 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.Друк та розповсюдження 

інформаційних матеріалів, 

зокрема дорожньої карти 

(буклетів) із переліком всіх 

видів послуг та допомог, 

гарантованих державою та 

додаткових послуг, друк 

посвідчень та створення сайту 

та сторінки в соціальних 

мережах

Щорічно

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації, Обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді

обласний бюджет

2020 рік — 50,0                                 

2021 рік — 50,0                                     

2022 рік — 50,0

1.2. Висвітлення у засобах 

масової інформації заходів, 

спрямованих на підтримку 

учасників АТО/ООС та членів 

їх сімей

Постійно

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації, Департамент охорони 

здоров’я обласної державної 

адміністрації, Обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, райдержадміністрації, 

Чернівецька міська рада, об’єднані 

територіальні громади

не потребує 

фінансування
-

2

Формування єдиного реєстру 

учасників АТО/ООС („Для 

службового користування”)

2.1.Ведення обліку учасників

АТО/ООС та реєстру

загиблих 

військовослужбовців 

(учасників АТО/ООС),

волонтерів 

Постійно

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації, Відділ взаємодії з 

правоохоронними органами та 

оборонної роботи апарату обласної 

державної адміністрації, 

Чернівецький обласний військовий 

комісаріат, інші військові 

формування, волонтерські 

організації 

не потребує 

фінансування
-

Повний перелік учасників 

АТО/ООС для забезпечення 

реалізації їх прав та гарантій, 

передбачених чинним 

законодавством

Додаток 4 до Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей                                                                                                на 2020-2022 роки

№ 

з/п

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)
Перелік заходів програми Виконавці

Джерела 

фінансування
Очікуваний результат

2020-2022 роки

Покращення рівня 

проінформованості учасників 

АТО/ООС про свої права

І.Організаційно-правове забезпечення

Термін 

виконання 

заходу

1

Інформаційна кампанія щодо прав 

та гарантій учасників АТО/ООС та 

їх сімей, сімей загиблих учасників 

АТО/ООС



3.1.Здійснення оцінки потреб 

(за повідомленням або 

особистим зверненням в 

Обласний центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді) сімей осіб, які беруть 

(брали) участь в АТО/ООС, з 

метою визначення видів 

соціальної допомоги та 

надання комплексу 

соціальних послуг, план 

соціального супроводу

Постійно

Обласний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, Чернівецька 

міська рада, об’єднані територіальні 

громади

обласний бюджет, 

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

в межах передбачених 

асигнувань на 

утримання закладів та 

здійснення заходів

3.2. Надання соціальних 

послуг та здійснення 

соціального супроводу осіб, 

які беруть (брали) участь в 

АТО/ООС та членів їх сімей, з 

метою подолання (мінімізації) 

складних життєвих обставин

Постійно

Обласний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, Чернівецька 

міська рада, об’єднані територіальні 

громади

обласний бюджет, 

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

 в межах 

передбачених 

асигнувань на 

утримання закладів та 

здійснення заходів

3.3.Представництво інтересів 

учасників АТО/ООС та членів 

їх сімей, в т.ч. сімей загиблих 

учасників АТО/ООС та 

загиблих волонтерів в зоні 

АТО/ООС: допомога сім’ям в 

складних життєвих 

обставинах, допомога в 

оформленні документів з 

метою реалізації права на 

соціальне забезпечення

Постійно

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації, Обласний центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, райдержадміністрації, 

Чернівецька міська рада, об’єднані 

територіальні громади

обласний бюджет, 

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

в межах передбачених 

асигнувань на 

утримання закладів та 

здійснення заходів

Соціальний захист учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей

3.4.Представництво інтересів 

у забезпеченні земельними 

ділянками учасників 

АТО/ООС

Постійно

Обласний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, 

Управління Держгеокадастру в 

Чернівецькій області, виконкоми 

сільських, селищних, міських рад, 

громадські організації, благодійні 

організації

обласний бюджет, 

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

в межах передбачених 

асигнувань на 

утримання закладів та 

здійснення заходів

Виділення земельних ділянок 

учасникам АТО/ООС

3

ІІ.Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх сімей

Забезпечення соціальним 

супроводом, подолання 

складних життєвих обставин, 

збереження та підвищення 

соціального статусу учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей

Соціальне забезпечення учасників 

АТО/ООС



3.6. Сприяння роботі 

громадських організацій 

учасників АТО/ООС. Надання 

на конкурсній основі 

фінансової допомоги на 

підтримку їх статутної 

діяльності

Щорічно

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації, громадські організації

обласний бюджет

2020 рік – 130,0                                      

2021 рік – 130,0                                          

2022 рік – 130,0 

Зміцнення співпраці між 

виконавчою владою і 

громадськими організаціями

3.7.  Надання соціальної 

допомоги дітям 

військовослужбовців, 

добровольців, волонтерів, які 

загинули під час участі в 

АТО/ООС або померли 

внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, отриманих в зоні 

АТО/ООС

Постійно

 Райдержадміністрації, Чернівецька 

міська рада, об’єднані територіальні 

громади

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

2020 рік - 1200,0                                  

2021 рік - 1200,0                                     

2022 рік - 1200,0

Соціальна допомога дітям 

(кількість 40 - виплат) 

військовослужбовців, 

добровольців, волонтерів, які 

загинули під час участі в 

антитерористичній операції 

або померли в наслідок 

поранення, контузії чи 

каліцтва, отриманих в зоні 

АТО/ООС

3.8. Надання фінансової 

допомоги щодо 

відшкодування 25 % вартості 

комунальних послуг 

учасникам АТО/ООС та 75% 

добровольцям,  які брали 

участь в АТО/ООС

Постійно

 Райдержадміністрації, Чернівецька 

міська рада, об’єднані територіальні 

громади

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

2020 рік – 14000,0                                       

2021 рік – 14000,0                                           

2022 рік – 14000,0

Соціальна підтримка  з 

оплати комунальних послуг 

учасникам АТО/ООС

3.9. Безплатний проїзд усіма 

видами міського 

пасажирського транспорту, 

автомобільним транспортом 

загального користування на 

території області 

Постійно

 Райдержадміністрації, Чернівецька 

міська рада, об’єднані територіальні 

громади

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

2020 рік – 2000,0                                       

2021 рік – 2000,0                                           

2022 рік – 2000,0

Соціальна підтримка  з 

оплати проїзду усіма видами 

міського пасажирського 

транспорту, автомобільним 

транспортом загального 

користування на території 

області учасникам АТО/ООС 

та добровольцям, які будуть 

визнані учасниками 

АТО/ООС

обласний бюджет:        

2020 рік – 3000,0                                      

2021 рік – 3000,0                                          

2022 рік – 3000,0    

місцеві бюджети:   

2020 рік - 5000,0                        

2021 рік - 5000,0                     

2022 рік - 5000,0 

Матеріальна підтримка 

демобілізованих учасників 

АТО/ООС та членів сімей 

загиблих (померлих) 

учасників  АТО/ООС

обласний бюджет, 

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

Департамент соціального захисту 

населення, райдержадміністрації, 

Чернівецька міська рада, об’єднані 

територіальні громади

Щорічно

3

3.5.Надання грошової 

допомоги демобілізованим 

учасникам АТО/ООС та 

членам сімей загиблих 

(померлих) учасників  

АТО/ООС

Соціальне забезпечення учасників 

АТО/ООС



3.10.Надання матеріальної 

допомоги членам сімей 

загиблих учасників Революції 

Гідності та дітей загиблих 

учасників АТО/ООС на 

проїзд для участі у святкових 

загальнодержавних заходах, 

туристичних подорожах та 

екскурсіях за запрошенням 

приймаючої сторони інших 

держав

Щорічно

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації, Центр по нарахуванню 

та здійсненню соціальних виплат

обласний бюджет

2020 рік – 100,0                                       

2021 рік – 100,0                                           

2022 рік – 100,0

Матеріальна підтримка членів 

сімей загиблих учасників 

Революції Гідності та дітей 

загиблих учасників АТО/ООС 

на проїзд для участі у 

святкових загальнодержавних 

заходах, туристичних 

подорожах та екскурсіях

4.1.Сприяння у забезпеченні 

безкоштовним харчуванням 

вихованців ДНЗ, учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів області, батьки яких 

загинули під час проведення 

АТО/ООС та учасників 

Революції Гідності

Постійно

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації, 

райдержадміністрації, Чернівецька 

міська рада, об’єднані територіальні 

громади

районні бюджети, 

бюджети міст 

обласного значення, 

бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

в межах передбачених 

асигнувань на 

утримання закладів

Забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей учасників 

АТО/ООС та учасників 

Революції Гідності

4.2.Забезпечення 

безкоштовним оздоровленням 

(відпочинком) дітей учасників 

АТО/ООС, загиблих 

учасників АТО/ООС та 

учасників Революції Гідності

Постійно

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації, Департамент освіти і 

науки обласної державної 

адміністрації, райдержадміністрації, 

Чернівецька міська рада, об’єднані 

територіальні громади

обласний бюджет, 

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

в межах передбачених 

асигнувань на 

утримання закладів та 

здійснення заходів

Оздоровлення дітей учасників 

АТО/ООС та учасників 

Революції Гідності

4.3. Надання пільг на оплату 

навчання дітей у ШЕВ 

(школах естетичного 

виховання)

Постійно

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації, Управління 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації, райдержадміністрації, 

Чернівецька міська рада, об’єднані 

територіальні громади

обласний бюджет, 

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

в межах передбачених 

асигнувань на 

утримання закладів та 

здійснення заходів

Забезпечення всебічного 

рівня розвитку дітей 

учасників АТО/ООС та 

учасників Революції Гідності

4

Забезпечення освітніх послуг дітям 

учасників АТО/ООС, загиблих 

учасників АТО/ООС, волонтерів, 

загиблих в зоні АТО/ООС та 

учасників Революції Гідності 



5
Надання правової безоплатної 

допомоги учасникам АТО/ООС

5.1.Надання правової 

безоплатної допомоги 

учасникам АТО/ООС та 

членам їх сімей

Постійно

Обласний центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді, Головне 

управління юстиції в Чернівецький 

області

не потребує 

фінансування
-

Правовий захист учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей

6

Сприяння у реалізації права на 

забезпечення житлом  учасників 

АТО/ООС та сімей загиблих 

учасників АТО/ООС

6.1.Постановка на квартирний 

облік учасників АТО/ООС та 

сімей загиблих учасників 

АТО/ООС

Постійно
Виконкоми сільських, селищних, 

міських рад

не потребує 

фінансування
-

Право на позачергове 

забезпечення житлом

7

Формування місцевої політики 

щодо соціальної підтримки 

учасників АТО/ООС та та їх сімей, 

заходів щодо її впровадження

7.1. Створення робочих груп 

із включенням до їх складу 

спеціалістів всіх структурних 

підрозділів відповідних 

органів влади, які дотичні до 

забезпечення реалізації прав 

та гарантій учасників 

АТО/ООС

Постійно
Райдержадміністрації, виконкоми 

міських рад

не потребує 

фінансування
-

Реалізація прав учасників 

АТО/ООС, забезпечення їх 

соціальними гарантіями, 

розгляд складних випадків, 

зниження соціальної напруги 

серед населення

8.1.Забезпечення 

проходження комплексної 

медичної комісії

Постійно
Центральні районні лікарні, міські 

лікарні у м.Чернівці 

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

2020 рік – 274,4                                                             

2021 рік – 274,4                                                             

2022 рік – 274,4                                                                                                  

Забезпечення комплексним 

медичним оглядом 100% 

учасників АТО/ООС

8.2. Проведення медико-

психологічної реабілітації 

учасників АТО/ООС

Постійно
Центральні районні лікарні, міські 

лікарні у м.Чернівці 

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад

2020 рік – 300,6                                                             

2021  рік – 300,6                                                             

2022  рік – 300,6     

Відновлення соматичного і 

психологічного здоров'я

9

Забезпечення якісного медичного 

обслуговування на третинному 

рівні 

9.1. Проведення медико-

психологічної реабілітації 

учасників АТО/ООС, 

забезпечення учасників 

АТО/ООС безоплатними 

рецептами на ліки

Щорічно

Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації,  

ОНКП „Чернівецький обласний 

госпіталь ветеранів війни”,  ОНКП 

„Чернівецька обласна клінічна 

лікарня”, ОНКП „Лікарня швидкої 

медичної допомоги”, ОНКП 

„Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр”, ОНКП  

„Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня”, ОНКП„Обласний 

онкологічний диспансер”, НКП  

„Чернівецька обласна 

стоматологічна поліклініка”

обласний бюджет

2020 рік — 1896,5                            

2021 рік — 1896,5                                  

2022 рік —  1896,5

Відновлення соматичного і 

психологічного здоров'я

8
Забезпечення якісного медичного 

обслуговування 



10
Забезпечення зубопротезуванням 

учасників АТО/ООС

10.1 Відшкодування витрат на 

зубопротезування учасників 

АТО/ООС

Щорічно

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації, Центр по нарахуванню 

та здійсненню соціальних виплат, 

КУ „Чернівецька обласна 

консультативна стоматологічна 

поліклініка”

обласний бюджет

2020 рік –1000,0                          

2021 рік – 1000,0                                                                                                                                        

20229  рік – 1000,0 

Відновлення соматичного і 

психологічного здоров'я

11

Забезпечення санаторно-

курортним лікуванням на базі 

ОКП „Бальнеологічний санаторій  

„Брусниця”

11.1. Створення належних 

умов для санаторно-

курортного лікування 

учасників АТО/ООС, батьків 

загиблих учасників АТО/ООС 

та їх оздоровлення  на базі 

ОКП „Бальнеологічний 

санаторій  „Брусниця”

Щорічно

Департамент охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації, 

обласний госпіталь інвалідів війни, 

ОКП „Бальнеологічний санаторій  

„Брусниця”

обласний бюджет

2020 рік – 500,0                          

2021 рік – 500,0                               

2022 рік – 500,0

Відновлення соматичного і 

психологічного здоров'я

2020 рік – 29451,5                            

2021 рік – 29451,5                         

2022 рік –29451,5                     

Разом - 88354,5

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                                            М.Борець

Всього:



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ІІ сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ № 28-2/21 
 

30 березня 2021 р. м. Чернівці
 
Про внесення змін до Комплексної  
програми соціальної підтримки учасників 
АТО/ООС та членів  їх сімей на 2020–2022 
роки 
 
 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 18 
березня 2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального 
захисту учасників антитерористичної операції», з метою забезпечення 
соціального захисту військовослужбовців, які повернулися із зони виконання 
бойових завдань, або сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, 
обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести у додатки до Комплексної програми соціальної підтримки 
учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020–2022 роки, затвердженої 
рішенням  XXXV  сесії  обласної  ради  VIІ  скликання  від  18  грудня  2019 
р. № 224-35/19, такі зміни: 

1) у додатку 3:  

розділ I «Показники продукту програми» після пункту 13 доповнити 
таким пунктом:  

14 

Обсяг коштів, який планується 
витратити на виплату грошової 

допомоги військовослужбовцям, які 
повернулися із зони виконання 
бойових завдань (АТО/ООС) та 

потребують додаткової психологічної 
реабілітації чи соціальної підтримки, 
або сім’ї яких знаходяться в складних 

життєвих обставинах   

тис.грн - - 100,0 100,0 200,0 



У зв’язку з цим пункти 14 - 22 вважати відповідно пунктами 15 – 23;  

розділ II «Показники ефективності програми» після пункту 2 
доповнити таким пунктом: 

3 

Середній розмір допомоги на одну 
особу, який планується витратити на 

виплату грошової допомоги 
військовослужбовцям, які 

повернулися із зони виконання 
бойових завдань (АТО/ООС) та 

потребують додаткової психологічної 
реабілітації чи соціальної підтримки, 
або сім’ї яких знаходяться в складних 

життєвих обставинах   

грн - - 3000,0 3000,0 3000,0 

У зв’язку з цим пункти 3 - 11 вважати відповідно пунктами 4 – 12; 

2) у додатку 4: 

у графі 7 пункту 3.5. слова і цифри «обласний бюджет: 2021 рік – 
3000,0» та «2022 рік – 3000,0» замінити відповідно словами і цифрами 
«обласний бюджет: 2021 рік – 2900,0» та «2022 рік – 2900,0»;  

додати новий пункт 3.11 такого змісту: 

3.11. Надання грошової 
допомоги військово-
службовцям, які 
повернулися із зони 
виконання бойових 
завдань (АТО/ООС) та 
потребують додаткової 
психологічної 
реабілітації чи 
соціальної підтримки, 
або сім’ї яких 
знаходяться в складних 
життєвих обставинах 

Щорічно 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
облдержадмі-
ністрації 
Центр по 
нарахуванню 
та здійсненню 
соціальних 
виплат 

обласний 
бюджет 

 

2021 рік  
– 100,0 

2022 рік  
– 100,0 

 

Матеріальна  
підтримка 
військовослуж-
бовців, які 
повернулися із 
зони виконання 
бойових завдань 
(АТО/ООС) або 
сім’ї яких 
знаходяться в 
складних 
життєвих 
обставинах 

  
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Наталію ГУСАК та постійну 
комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей (Ігор 
ШКРОБАНЕЦЬ). 

 
 
Голова обласної ради                                                                Олексій БОЙКО 
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