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Паспорт Програми 

 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 
 

Департамент соціального захисту населення 
Київської обласної державної адміністрації та 
Центр допомоги учасникам антитеро-
ристичної операції, їх сім'ям та сім'ям 
загиблих 
 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого 
документа органу 
виконавчої влади про 
ініціювання 
розроблення 
Програми 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 01.08.2017 № 398 
„Про ініціювання розроблення проекту 
комплексної програми соціальної підтримки в 
Київській області учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей, 
членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, а також родин 
героїв Небесної Сотні та учасників Революції 
гідності на 2018-2020 роки” 
 

3. Дата, номер і назва 
розпорядчого 
документа про 
схвалення проекту 
Програми 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 11.10.2017 № 533 
„Про схвалення проекту комплексної 
програми соціальної підтримки в Київській 
області учасників антитерористичної операції 
та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної 
операції, а також родин Героїв Небесної Сотні 
та учасників Революції Гідності  
на 2018-2020 роки” 
 

4. Розробник Програми  Департамент соціального захисту населення 
Київської обласної державної адміністрації 

5.  Співрозробник 
програми 

Центр допомоги учасникам 
антитерористичної операції, їх сім'ям  
та сім'ям загиблих 
 

6. Головний розпорядник 
коштів 

Департамент соціального захисту населення 
Київської обласної державної адміністрації 
 

7. Відповідальний 
виконавець програми  

Департамент соціального захисту населення 
Київської обласної державної адміністрації 
 

8.  Учасники програми  Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров'я, освіти і науки, управління з 
питань внутрішньої політики, інформації та 
зв’язків з громадськістю, фізичної культури і 
спорту, молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання Київської 
облдержадміністрації 
 

9. Термін реалізації 
Програми  
 

2018-2020 роки 
 

9.1. Етапи виконання 
програми (для 
довгострокових 
програм)  

І 
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10. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми (для 
комплексних програм) 
  

Обласний бюджет 

11. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації програми, 
всього 
 

157048,7 тис. грн, в І етап 
 

 у тому числі: 2018 рік – 88439,8 
2019 рік – 32999,0 
2020 рік – 35609,9 
 

11.1 коштів державного 
бюджету 
 

- 

коштів обласного 
бюджету 
 

157048,7 тис. грн, в І етап 
 

коштів інших 
місцевих бюджетів 
 

- 

коштів інших джерел  - 
 

 
 
 

1. Визначення проблеми, 
на розв'язання якої спрямована Програма 

 
У Київській області на сьогодні перебуває на обліку в органах 

соціального захисту населення 14281 учасників бойових дій з числа учасників 
антитерористичної операції, 1226 інвалідів війни, з них: 28 – І групи, 274 –  
ІІ групи, 533 – ІІІ групи, відсоток втрати працездатності – 391 та 291 сім’я 
загиблих учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції, 11 сімей 
осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, 
11 осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях 
громадського протесту, 27 осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої 
тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, 51 особа - 
отримали тілесні ушкодження легкої тяжкості під час участі у масових акціях 
громадського протесту та потребують додаткової уваги від місцевих органів 
виконавчої влади та самоврядування, з метою вирішення повсякденних 
проблем життєдіяльності. 

Тому одним із найбільш актуальних завдань органів соціального захисту 
населення Київської області є комплексне вирішення питань соціального 
забезпечення, соціального захисту учасників антитерористичної операції, 
зокрема демобілізованих військовослужбовців, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, членів їх сімей та сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної 
Сотні та учасників Революції Гідності. 
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Протягом 2014-2017 років за кошти обласного бюджету на виконання 

обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей 
„Назустріч дітям” до 2017 року 16614 учасникам антитерористичної операції та 
їх сім’ям було виплачено одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 
61,7 млн гривень. 

Так, у 2017 зазначену допомогу виплачено 1581 особі на загальну суму 
17,9 млн гривень. 

Оскільки обласна комплексна Програма підтримки сім’ї та забезпечення 
прав дітей „Назустріч дітям” діє до 2017 року, департаментом соціального 
захисту населення Київської облдержадміністрації було ініційовано розробку 
Комплексної програми соціальної підтримки в Київській області учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв 
Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2018-2020 роки (далі – 
Програма) з метою продовження надання соціальної підтримки учасникам 
антитерористичної операції, членам їх сімей, у тому числі членам сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин 
Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності та 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”. 

У рамках реалізації Програми передбачається впровадження додаткових 
фінансових механізмів щодо вирішення проблемних питань зазначених 
категорій громадян і продовження виконання заходів, передбачених в обласній 
комплексній Програмі підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей „Назустріч 
дітям” за рахунок коштів обласного бюджету, районних та міських бюджетів. 

Програму розроблено з урахуванням пропозицій структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. 

Наявність такої Програми в області дозволяє забезпечити матеріальною 
допомогою учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, у тому 
числі членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 
родини Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності, які знаходяться 
в складних життєвих обставинах. 
 

2. Визначення мети Програми 
 

Метою Програми є:  
матеріальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні та учасників 
Революції Гідності, які знаходяться в складних життєвих обставинах; 

правова підтримка, інформаційне забезпечення та підтримка діяльності 
соціальних установ та закладів, що надають соціальні послуги учасникам 
антитерористичної операції; 

забезпечити контроль за медичним обслуговуванням учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей, у тому числі членів сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; 
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продовження виконання пунктів щодо соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, у тому числі членів сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції обласної 
комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей „Назустріч 
дітям”. 

 
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання  

проблеми, обсягів та джерел фінансування,  
строки та етапи виконання Програми 

 
Основні шляхи та засоби розв'язання проблеми державної політики у 

сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції, військово-
службовців та членів їх сімей, постраждалим учасникам масових акцій 
громадського протесту та членам їх сімей, членів сімей осіб, смерть яких 
пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у 
період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, ґрунтуються 
відповідно до Законів України „Про соціальні послуги”, „Про місцеві державні 
адміністрації”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 
„Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, 
„Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових 
акцій громадського протесту та членам їх сімей”, Указу Президента України від 
18 березня 2015 року № 150/2015 „Про додаткові заходи щодо соціального 
захисту учасників антитерористичної операції”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 березня 2014 року № 76 „Про соціальний захист членів сімей 
осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, 
що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також 
осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську 
мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, 
прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені 
під час Революції гідності”, розпоряджень 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”, від 12 липня 2017 року № 475-р „Про 
схвалення Концепції Державної цільової програми з фізичної, медичної, 
психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників 
антитерористичної операції на період до 2022 року”. 

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених 
Програмою, становить 157048,7 тис. грн, з яких 157048,7 тис. грн - кошти 
обласного бюджету.  

Планується протягом дії Програми, що розрахована на 3 роки, виділити 
на реалізацію заходів 157048,7 тис. грн відповідно до реальних можливостей 
обласного бюджету, а саме в 2018 році – 88439,8 тис. грн, 2019 році –  
32999,0 тис. грн та 2020 році – 35609,9 тис. гривень. 

Сума коштів на виконання Програми може змінюватися відповідно до 
змін розміру прожиткового мінімуму відповідної категорії громадян на 
відповідний бюджетний рік. 

Для обрахунку орієнтовних обсягів фінансування за відповідний рік 
взято чисельність сімей відповідної категорії осіб, суму прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, що 
надається, та враховані пропозиції структурних підрозділів Київської 
облдержадміністрації та громадських організацій учасників антитеро-
ристичної операції. 
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4. Перелік завдань (напрямів) і заходів  
Програми та результативні показники 

 
Для реалізації Програми необхідно виконати такі завдання:  
1. Затвердити комісію щодо надання адресної матеріальної та інших видів 

соціальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, у 
тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції, а також родинам героїв Небесної Сотні та учасників революції 
гідності на 2018-2020 роки. 

2. Комісії затвердити Порядок надання грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, членам їх сімей, у тому числі членам сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам 
героїв Небесної Сотні та учасників революції гідності. 

3. Передбачити грошову допомогу учасникам антитерористичної 
операції, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції, а також родинам героїв Небесної Сотні, 
учасникам революції гідності і їх сім’ям які знаходяться в складних життєвих 
обставинах, зокрема: 

щорічна одноразова грошова допомоги для сімей військовослужбовців, 
які брали участь в антитерористичній операції та знаходяться в складних 
життєвих обставинах; 

одноразова грошова допомога для учасників антитерористичної операції, 
яким встановлено інвалідність І групи; 

одноразова грошова допомога для учасників антитерористичної операції, 
яким встановлено інвалідність ІІ групи; 

одноразова грошова допомога для учасників антитерористичної операції, 
яким встановлено інвалідність ІІІ групи; 

одноразова грошова допомога для учасників антитерористичної операції, 
яким встановлено відсоток втрати працездатності; 

одноразова грошова допомога для сімей військовослужбовців, які 
загинули в зоні антитерористичної операції; 

щорічна одноразова грошова допомога для сімей військовослужбовців, 
які загинули в зоні антитерористичної операції; 

щорічна одноразова грошова допомога для сімей Героїв Небесної Сотні; 
одноразова грошова допомога для осіб, які отримали тяжкі тілесні 

ушкодження під час участі у Революції Гідності; 
одноразова грошова допомога для осіб, які отримали тілесні ушкодження 

середньої тяжкості під час участі у Революції Гідності; 
одноразова грошова допомога для осіб, які отримали легкі тілесні 

ушкодження під час участі у Революції Гідності; 
одноразова грошова допомога для військовослужбовців, які підписали 

контракт на проходження служби в зоні проведення антитерористичної 
операції, сім’ї яких знаходяться в складних життєвих обставинах. 

4. Правова підтримка, інформаційне забезпечення та підтримка діяльності 
соціальних структур, що надають соціальні послуги учасникам 
антитерористичної операції: 

проведення зустрічей, круглих столів, конференцій за участю 
громадських об'єднань з метою розгляду проблемних питань соціальної 
спрямованості учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, у тому 
числі членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 
а також родин героїв Небесної Сотні та учасників революції гідності; 
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оновлення „Дорожньої карти” для демобілізованих учасників антитеро-

ристичної операції та членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції щодо отримання ними пільг 
та соціальних гарантій, передбачених законодавством. 

5. Національно-патріотичне виховання молоді: 
проведення в обласних закладах освіти заходів з соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, у тому числі членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; 

залучення учасників антитерористичної операції до проведення у 
навчальних закладах заходів з військово-патріотичного виховання; 

організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів серед учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, у тому 
числі сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції. 

6. Забезпечення медичного обслуговування учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції: 

організація проведення комплексних профілактичних оглядів 
демобілізованих військовослужбовців протягом 3-х робочих днів після їх 
звільнення з військової служби та під час взяття на військовий облік у 
військкоматах області; 

забезпечити проведення медичних оглядів учасників антитерористичної 
операції, відповідно до чинних наказів Міністерства охорони здоров’я України 
та локальних протоколів; 

розроблення, за підсумками проведених комплексних профілактичних 
медичних оглядів учасників антитерористичної операції, їх індивідуальних 
програм лікування та реабілітації із визначенням конкретних термінів 
реалізації, залученням закладів охорони здоров'я первинного, вторинного, 
третинного рівнів та науково-дослідних інститутів; 

надання медичної допомоги та психологічної реабілітації учасникам 
антитерористичної операції, членам сімей загиблих учасників антитеро-
ристичної операції, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції; 

забезпечення проведення своєчасного медичного обстеження учасників 
антитерористичної операції в повному обсязі та забезпечення надання їм, у разі 
необхідності, консультацій спеціалістів обласних спеціалізованих закладів 
охорони здоров'я; 

 організація постійно діючих семінарів з питань організації, планування 
та проведення реабілітаційних заходів для учасників антитерористичної 
операції із залученням науковців; 

виділення ліжок у відповідних спеціалізованих закладах охорони 
здоров`я для реабілітації учасників антитерористичної операції зі стійкими 
наслідками посттравматичного стресового розладу та психосоматичними 
порушеннями; 

забезпечення комплексного надання психіатричної допомоги учасникам 
антитерористичної операції, з урахуванням усіх біопсихосоціальних чинників 
їх психічного розладу, розробленням заходів індивідуального підходу в наданні 
спеціалізованої медичної допомоги, забезпечивши послідовність у плануванні 
та реалізації комплексу діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів; 

забезпечення госпіталізації у спеціалізовані профільні заклади охорони 
здоров'я учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції, які потребують реабілітації. 
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5. Очікувані результати виконання програми, 
 визначення її ефективності 

 
Реалізація Програми відповідно до Законів України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про встановлення державної 
допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та 
членам їх сімей”, Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 
150/2015 „Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 
березня 2014 року № 76 „Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких 
пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у 
період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким 
посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, 
патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і 
свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час 
Революції гідності”, розпоряджень 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”, від 12 липня 2017 року № 475-р „Про схвалення 
Концепції Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної 
реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників 
антитерористичної операції на період до 2022 року” на регіональному рівні за 
рахунок коштів обласного бюджету буде сприяти:  

поліпшенню та підтримки матеріального становища: 
916 сімей військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 

операції та знаходяться в складних життєвих обставинах шляхом виплати 
щорічної одноразової грошової допомоги (у розмірі 8 прожиткових мінімумів 
для працездатної категорії осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому 
вона надається); 

28 учасників антитерористичної операції, яким встановлено інвалідність  
І групи, шляхом виплати одноразової грошової допомоги (у розмірі  
20 прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається); 

274 учасників антитерористичної операції, яким встановлено інвалідність 
ІІ групи, шляхом виплати одноразової грошової допомоги у розмірі  
15 прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається); 

533 учасників антитерористичної операції, яким встановлено інвалідність 
ІІІ групи, шляхом виплати одноразової грошової допомоги (у розмірі  
10 прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається); 

391 учасника антитерористичної операції, яким встановлено відсоток 
втрати працездатності, шляхом виплати одноразової грошової допомоги           
(у розмірі 5 прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб станом  
на 01 січня відповідного року, у якому вона надається); 

291 сім’ї військовослужбовців, які загинули в зоні антитерористичної 
операції, шляхом виплати одноразової грошової допомоги (у розмірі  
70 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається); 
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291 сім’ї військовослужбовців, які загинули в зоні антитерористичної 

операції, шляхом виплати щорічної одноразової грошової допомоги  
(у розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається); 

665 військовослужбовців, які підписали контракт на проходження служби 
в зоні проведення антитерористичної операції, сім’ї яких знаходяться в 
складних життєвих обставинах, шляхом виплати одноразової грошової 
допомоги (у розмірі 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 
01 січня відповідного року, у якому вона надається); 

11 сімей Героїв Небесної Сотні, шляхом виплати щорічної одноразової 
грошової допомоги (у розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 
станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається); 

11 осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у Революції 
Гідності, шляхом виплати одноразової грошової допомоги (у розмірі  
15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається); 

27 осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час 
участі у Революції Гідності, шляхом виплати одноразової грошової допомоги  
(у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається); 

51 особи, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі у 
Революції Гідності, шляхом виплати одноразової грошової допомоги (у розмірі 
5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається); 

щорічному проведенню 6 заходів, зустрічей, круглих столів, конференцій 
за участю 300 осіб, з метою розгляду проблемних питань соціальної 
спрямованості учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, у тому 
числі членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 
а також родин героїв Небесної Сотні та учасників революції гідності; 

поінформованості 14281 особи шляхом оновлення „Дорожньої карти” з 
числа демобілізованих учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, 
у тому числі членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції, щодо отримання ними пільг та соціальних гарантій, передбачених 
законодавством; 

проведенню в обласних закладах освіти 10 заходів для 5000 осіб з 
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, 
у тому числі членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції; 

військово-патріотичному вихованню у навчальних закладах шляхом 
проведення 10 заходів за участю 4000 учасників антитерористичної операції; 

фізкультурно-оздоровчому та спортивному вихованню 3000 учасників  
антитерористичної операції, членів їх сімей, у тому числі сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції; 

проведенню комплексних профілактичних оглядів 2000 демобілізованих 
військовослужбовців протягом 3-х робочих днів після їх звільнення з військової 
служби та під час взяття на військовий облік у військкоматах області; 

проведенню медичних оглядів 1500 учасників антитерористичної 
операції, відповідно до чинних наказів Міністерства охорони здоров’я України 
та локальних протоколів; 
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розроблення за підсумками проведених комплексних профілактичних 

медичних оглядів 1500 учасників антитерористичної операції їх індивідуальних 
програм лікування та реабілітації із визначенням конкретних термінів 
реалізації, з залученням закладів охорони здоров'я первинного, вторинного, 
третинного рівнів та науково-дослідних інститутів; 

наданню медичної допомоги та психологічної реабілітації у закладах 
охорони здоров’я 3500 учасникам антитерористичної операції, членам сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції, у тому числі - членам сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; 

проведенню своєчасного медичного обстеження 2700 учасникам 
антитерористичної операції у повному обсязі та забезпечення надання їм, у разі 
необхідності, консультацій спеціалістів обласних спеціалізованих закладів 
охорони здоров'я; 

проведенню 5 постійно діючих семінарів з питань організації, планування 
та проведення реабілітаційних заходів для 100 учасників антитерористичної 
операції із залученням науковців; 

реабілітації 100 учасників антитерористичної операції зі стійкими 
наслідками посттравматичного стресового розладу та психосоматичними 
порушеннями шляхом виділення 100 ліжок у відповідних спеціалізованих 
закладах охорони здоров`я; 

наданню психіатричної допомоги 500 учасникам антитерористичної 
операції, з урахуванням усіх біопсихосоціальних чинників їх психічного 
розладу, розробленням заходів індивідуального підходу в наданні 
спеціалізованої медичної допомоги, забезпечивши послідовність у плануванні 
та реалізації комплексу діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів; 

у разі необхідності госпіталізації у спеціалізовані профільні заклади 
охорони здоров'я 1900 учасників антитерористичної операції та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які потребують 
реабілітації. 

 
6. Координація та контроль  

за ходом виконання Програми 
 

Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом 
виконання комплексної програми соціальної підтримки в Київській області 
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв 
Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2018-2020 роки здійснює 
департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації. 

 
 
 

Голова ради                                                   Г.В. Старикова
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Додаток 1 до Програми 
 
 
 

Ресурсне забезпечення Програми  
 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, що пропонується 
залучити на виконання програми 

Етапи виконання Програми (тис. грн) 

ІІ етап 
ІІІ 

етап 

Усього витрат на 
виконання 
Програми, 

тис. грн 
I етап 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:  88439,8 

 
32999,0 

 
35609,9 

 
  157048,7 

 
державний бюджет 
 

0 0 0   0 

обласний бюджет 88439,8 
 

32999,0 
 

35609,9 
 

  157048,7 
 

районні, міські (міст обласного 
значення), об’єднаних територіальних 
громад бюджети  
 

0 0 0   0 

бюджети сіл, селищ, міст районного 
значення  
 

0 0 0   0 
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Додаток 1.1 до Програми 
 

Показники продукту Програми  
 
 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії Прог-

рами 

І етап виконання Програми 

ІІ 

етап 

ІІІ 

етап 

Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

тис. грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Показники продукту програми 

1.1. Кількість сімей військовослужбовців, учасників 
АТО, які знаходяться в складних життєвих 
обставинах 

сімей 916 916 916 916   2018 рік 
12911,9 
2019 рік 
14077,1 
2020 рік 
15190,9 

1.2. Кількість сімей учасників АТО, яким встановлено 
інвалідність І групи 

осіб 28 28     986,7 

1.3. Кількість сімей учасників АТО, яким встановлено 
інвалідність ІІ групи 
 

осіб 274 274     7241,8 

1.4. Кількість сімей учасників АТО, яким встановлено 
інвалідність ІІІ групи 
 

осіб 533 533     9391,5 

1.5. Кількість сімей учасників АТО, яким встановлено 
відсоток втрати працездатності 
 

осіб 391 391     3444,7 

1.6. Кількість сімей військовослужбовців, які 
загинули в зоні АТО 

сімей 291 291 291 291   61016,8 

1.7. Кількість військовослужбовців, які підписали 
контракт на проходження служби в зоні 
проведення АТО, сім’ї яких знаходяться в 
складних життєвих обставинах 
 

осіб 665 665 665 665   2018 рік 
9373,8 

2019 рік 
10219,7 
2020 рік 
11028,4 
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1.8. Кількість сімей Героїв Небесної Сотні сімей 

11 11 11 11 

  2018 рік 
290,7 

2019 рік 
317,0 

2020 рік 
342,0 

 
1.9. Кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні 

ушкодження під час участі у Революції Гідності 
 

осіб 

11 11   

  290,7 

1.10. Кількість осіб, які отримали тілесні ушкодження 
середньої тяжкості під час участі у Революції 
Гідності 
 

осіб 27 27     475,7 

1.11. Кількість осіб, які отримали тілесні ушкодження 
легкої тяжкості під час участі у Революції 
Гідності 
 

осіб 51 51     449,3 

2. Показники ефективності Програми 
 
 

2.1. Виплата щорічної одноразової грошової 
допомоги сім’ям військовослужбовців, учасників 
АТО, які знаходяться в складних життєвих 
обставинах (у розмірі 8 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

грн/сім’ю 14096/1 14096/1 15368/1 16584/1   2018 рік 
12911,9/916 

2019 рік 
14077,1/916 

2020 рік 
15190,9/916 

2.2. Виплата одноразової грошової допомоги 
учасникам АТО, яким встановлено інвалідність І 
групи (у розмірі 20 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

грн/особу 35240/1 35240/1     986,7/28  

2.3. Виплата одноразової грошової допомоги 
учасникам АТО, яким встановлено інвалідність ІІ 
групи (у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 
 

грн/особу 26430/1 26430/1     7241,8/274 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4. Виплата одноразової грошової допомоги 
учасникам АТО, яким встановлено інвалідність 
ІІІ групи (у розмірі 10 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

грн/особу 17620/1 17620/1     9391,5/533 

2.5. Виплата одноразової грошової допомоги 
учасникам АТО, яким встановлено відсоток 
втрати працездатності (у розмірі 5 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб станом на 01 
січня відповідного року, у якому вона надається) 
 

грн/особу 8810/1 8810/1  -   3444,7/391  

2.6. Виплата одноразової грошової допомоги сім’ям 
військовослужбовців, які загинули в зоні АТО  
(у розмірі 70 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

грн/сім’ю 123340/1 123340/
1 

    35891,9/291 

2.7. Виплата щорічної одноразової грошової 
допомоги сім’ям військовослужбовців, які 
загинули в зоні АТО (у розмірі 15 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб станом на 01 
січня відповідного року, у якому вона надається) 
 

грн/сім’ю 26430/1 26430/1 28815/1 31095/1   2018 рік 
7691,1/291 

2019 рік 
8385,2/291 

2020 рік 
9048,6/291 

 
2.8. Виплата одноразової грошової допомоги 

військовослужбовцям, які підписали контракт на 
проходження служби в зоні проведення АТО, 
сім’ї яких знаходяться в складних життєвих 
обставинах 
(у розмірі 8 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

грн/особу 14096/1 14096/1 15368/1 16584/1   2018 рік 
9373,8/665 

2019 рік 
10219,7/665 

2020 рік 
11028,4/665 

2.9. Виплата щорічної одноразової грошової 
допомоги сім’ям Героїв Небесної Сотні  
(у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

грн/сім’ю 26430/1 26430/1 28815/1 31095/1   2018 рік 
290,7/11 
2019 рік 
317,0/11 
2020 рік 
342,0/11 
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2.10. Виплата одноразової грошової допомоги особам, 

які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час 
участі у Революції Гідності  
(у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

грн/особу 26430/1 26430/1     290,7/11 

2.11. Виплата одноразової грошової допомоги особам, 
які отримали тілесні ушкодження середньої 
тяжкості під час участі у Революції Гідності (у 
розмірі 10 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

грн/особу 17620/1 17620/1     475,7/27 

2.12. Виплата одноразової грошової допомоги особам, 
які отримали тілесні ушкодження легкої тяжкості 
під час участі у Революції Гідності (у розмірі 5 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб 
станом на 01 січня відповідного року, у якому 
вона надається) 
 

грн/особу 8810/1 8810/1     449,3/51 

3. Показники якості Програми 
 

3.1. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати щорічної одноразової грошової допомоги 
сім’ям військовослужбовців, учасників АТО, які 
знаходяться в складних життєвих обставинах  
(у розмірі 8 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

Відсотки 
(%) 

916 
сімей 

100% 100% 100%   2018 рік 
12911,9 
2019 рік 
14077,1 
2020 рік 
15190,9 

3.2. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати одноразової грошової допомоги 
військовослужбовцям, які отримали інвалідність І 
групи в зоні АТО  
(у розмірі 20 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 
 

Відсотки 
(%) 

28 сімей 100%     986,7 
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3.3. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати одноразової грошової допомоги 
військовослужбовцям, які отримали інвалідність 
ІІ групи в зоні АТО  
(у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

Відсотки 
(%) 

274 
сімей 

100%     7241,8 

3.4. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати одноразової грошової допомоги 
військовослужбовцям, які отримали інвалідність 
ІІІ групи в зоні АТО  
(у розмірі 10 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

Відсотки 
(%) 

533 
сімей 

100%     9391,5 

3.5. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати одноразової грошової допомоги 
військовослужбовцям, які отримали відсоток 
втрати працездатності в зоні АТО  
(у розмірі 5 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня  
відповідного року, у якому вона надається) 
 

Відсотки 
(%) 

391 
сімей 

100%     3444,7 

3.6. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати одноразової грошової допомоги сім’ям 
військовослужбовців, які загинули в зоні АТО  
(у розмірі 70 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

Відсотки 
(%) 

291 
сімей 

100%     35891,9 

3.7. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати щорічної одноразової грошової допомоги 
сім’ям військовослужбовців, які загинули в зоні 
АТО (у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

Відсотки 
(%) 

291 
сімей 

100% 100% 100%   2018 рік 
7691,1 

2019 рік 
8385,2 

2020 рік 
9048,6 
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3.8. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати одноразової грошової допомоги 
військовослужбовцям, які підписали контракт на 
проходження службу в зоні проведення АТО, 
сім’ї яких знаходяться в складних життєвих 
обставинах 
(у розмірі 8 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

Відсотки 
(%) 

665 осіб 100% 100% 100%   2018 рік 
9373,8 

2019 рік 
10219,7 
2020 рік 
11028,4 

3.9. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати щорічної одноразової грошової допомоги 
сім’ям Героїв Небесної Сотні  
(у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

Відсотки 
(%) 

11 сімей 100% 100% 100%   2018 рік 
290,7 

2019 рік 
317,0 

2020 рік 
342,0 

3.10. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати одноразової грошової допомоги особам, 
які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час 
участі у Революції Гідності  
(у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

Відсотки 
(%) 

11 осіб 100% - -   290,7 

3.11. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати одноразової грошової допомоги особам, 
які отримали тілесні ушкодження середньої 
тяжкості під час участі у Революції Гідності  
(у розмірі 10 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 
 

Відсотки 
(%) 

27 осіб 100% - -   475,7 

3.12. Рівень забезпечення бюджетними коштами для 
виплати одноразової грошової допомоги особам, 
які отримали тілесні ушкодження легкої тяжкості 
під час участі у Революції Гідності  
(у розмірі 5 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб станом на 01 січня 
відповідного року, у якому вона надається) 

Відсотки 
(%) 

51 осіб 100% - -   449,3 

Голова ради                                                                            Г.В. Старикова 
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Додаток 2 до Програми 

 
 

Напрями діяльності та заходи Програми  
 

 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн, у 

тому числі: 
2018 рік-2020 

роки 

Очікуваний 
результат  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Надавати грошову 

допомоги 
учасникам 
антитерористичної 
операції, членам їх 
сімей, у тому числі 
членам сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників АТО, а 
також родинам 
Героїв Небесної 
Сотні, учасникам 
Революції Гідності 
та їх сім’ям 

1.1. Надавати щорічну 
одноразову грошову 
допомогу сім’ям 
військовослужбовців,  
які брали участь в АТО та 
знаходяться в складних 
життєвих обставинах 

2018-2020 
роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

2018 рік 
12911,9 
2019 рік 
14077,1 
2020 рік 
15190,9 

Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 916 сімей 
військовослужбовців, 
які брали участь в 
антитерористичній 
операції та 
знаходяться в 
складних життєвих 
обставинах, шляхом 
виплати щорічної 
одноразової 
грошової допомоги в 
розмірі: 14096 
грн/сім’я – 2018 рік;  
15368 грн/сім’я – 
2019 рік;  
16584 грн/сім’я – 
2020 рік 
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  1.2. Надавати одноразову 

грошову допомогу 
військовослужбовцям,  
які отримали І групу 
інвалідності в зв’язку  
з участю в АТО 

2018 рік Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

986,7 Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 28 
учасників 
антитерористичної 
операції, яким 
встановлено 
інвалідність І групи, 
шляхом виплати 
одноразової 
грошової допомоги  
в розмірі 35 240 
грн/особа 
 

1.3. Надавати одноразову 
грошову допомогу 
військовослужбовцям,  
які отримали ІІ групу 
інвалідності в зв’язку  
з участю в АТО 

2018 рік Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

7241,8 Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 274 
учасників 
антитерористичної 
операції, яким 
встановлено 
інвалідність ІІ групи, 
шляхом виплати 
одноразової 
грошової допомоги  
в розмірі 26 430 
грн/особа 
 

1.4. Надавати одноразову 
грошову допомогу 
військовослужбовцям,  
які отримали ІІІ групу 
інвалідності в зв’язку  
з участю в АТО 

2018 рік Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

9391,5 Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 533 
учасників 
антитерористичної 
операції, яким 
встановлено 
інвалідність ІІІ 
групи, шляхом 
виплати одноразової 
грошової допомоги в 
розмірі 17620 
грн/особа 
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  1.5. Надавати одноразову 

грошову допомогу 
військовослужбовцям, які 
отримали відсоток втрати 
працездатності в зв’язку з 
участю в АТО 

2018 рік Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

3444,7 Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 391 
учасників 
антитерористичної 
операції, яким 
встановлено відсоток 
втрати 
працездатності, 
шляхом виплати 
одноразової 
грошової допомоги 
в розмірі  
8810 грн/особа 
 

1.6. Надавати одноразову 
грошову допомогу сім’ям 
військовослужбовців, які 
загинули в зоні 
проведення АТО 

2018 рік Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

35891,9 Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 291 сім’ї 
військовослужбовців, 
які загинули в зоні 
антитерористичної 
операції, шляхом 
виплати одноразової 
грошової допомоги в 
розмірі  
123340 грн/сім’я 
 

1.7. Надавати щорічну 
одноразову грошову 
допомогу сім’ям 
військовослужбовців, які 
загинули в зоні 
проведення  АТО 

2018-2020 
роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

2018 рік 
7691,1 

2019 рік 
8385,2 

2020 рік 
9048,6 

Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 291 сім’ї 
військовослужбовців, 
які загинули в зоні 
антитерористичної 
операції, шляхом 
виплати щорічної 
одноразової 
грошової допомоги в 
розмірі: 26430 
грн/сім’я – 2018 рік;  
28815 грн/сім’я – 
2019 рік;  
31095 грн\сім’я – 
2020 рік 
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  1.8. Надавати одноразову 
грошову допомогу 
військовослужбовцям, які 
підписали контракт на 
проходження службу в 
зоні проведення АТО, 
сім’ї яких знаходяться в 
складних життєвих 
обставинах 
 

2018-2020 
роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
обласної державної  

Обласний 
бюджет 

2018 рік 
9373,8 

2019 рік 
10219,7 
2020 рік 
11028,4 

Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 665 
військовослужбовців, 
які підписали 
контракт на 
проходження служби 
в зоні проведення 
антитерористичної 
операції, сім’ї яких 
знаходяться в 
складних життєвих 
обставинах, шляхом 
виплати одноразової 
грошової допомоги в 
розмірі: 14096 
грн/особа – 2018 рік;  
15368 грн/особа – 
2019 рік;  
16584 грн/особа – 
2020 рік 
 

1.9. Надавати щорічну 
одноразову грошову 
допомогу сім’ям Героїв 
Небесної Сотні 

2018-2020 
роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

2018 рік 
290,7 

2019 рік 
317,0 

2020 рік 
342,0 

Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 11 сімей 
Героїв Небесної 
Сотні, шляхом 
виплати щорічної 
одноразової 
грошової допомоги в 
розмірі: 
26430 грн/сім’я – 
2018 рік;  
28815 грн/сім’я – 
2019 рік; 
31095 грн/сім’я – 
2020 рік 
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  1.10. Надавати одноразову 

грошову допомогу 
особам, які отримали 
тяжкі тілесні ушкодження 
під час участі у Революції 
Гідності 

2018 рік Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

290,7 Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 11 осіб, 
які отримали тяжкі 
тілесні ушкодження 
під час участі у 
Революції Гідності, 
шляхом виплати 
одноразової 
грошової допомоги в 
розмірі 26430 
грн/особа 
 

1.11. Надавати одноразову 
грошову допомогу 
особам, які отримали 
тілесні ушкодження 
середньої тяжкості під час 
участі у Революції 
Гідності 

2018 рік Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

475,7 Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 27 осіб, 
які отримали тілесні 
ушкодження 
середньої тяжкості 
під час участі у 
Революції Гідності, 
шляхом виплати 
одноразової 
грошової допомоги в 
розмірі 17620 
грн/особа 
 

1.12. Надавати одноразову 
грошову допомогу 
особам, які отримали 
тілесні ушкодження легкої 
тяжкості під час участі у 
Революції Гідності 

2018 рік Департамент 
соціального захисту 
населення Київської 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

449,3 Поліпшення та 
підтримка 
матеріального 
становища 51 осіб, 
які отримали легкі 
тілесні ушкодження 
під час участі у 
Революції Гідності, 
шляхом виплати 
одноразової 
грошової допомоги в 
розмірі  
8810 грн/особа 
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2. Всебічна підтримка, 

інформаційне 
забезпечення 
діяльності 
соціальних установ 
та закладів, що 
надають соціальні 
послуги учасникам 
АТО 

2.1. Проведення зустрічей, 
круглих столів, 
конференцій за участю 
громадських об'єднань з 
метою розгляду 
проблемних питань 
соціальної спрямованості 
учасників 
антитерористичної 
операції , членів їх сімей, 
у тому числі членів сімей 
загиблих (померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції, а також родин 
героїв Небесної Сотні та 
учасників революції 
гідності 

2018-2020 
роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення, управління 
з питань внутрішньої 
політики, інформації 
та зв’язків із 
громадськістю 
Київської облдерж-
адміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Щорічне проведенню 
6 заходів, зустрічей, 
круглих столів, 
конференцій за 
участю 300 осіб, з 
метою розгляду 
проблемних питань 
соціальної спрямова-
ності учасників 
антитерористичної 
операції, членів їх 
сімей, у тому числі 
членів сімей 
загиблих (померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції, а також 
родин героїв 
Небесної Сотні та 
учасників революції 
гідності 
 

2.2. Оновлення 
„Дорожньої карти” для 
демобілізованих учасників 
АТО та членів їх сімей, у 
тому числі членів сімей 
загиблих (померлих) 
учасників АТО щодо 
отримання ними пільг та 
соціальних гарантій 

2018 рік Департамент 
соціального захисту 
населення, управління 
інформації та зв’язків 
із громадськістю 
Київської облдерж-
адміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Забезпечення 
поінформованості 
14281 осіб шляхом 
оновлення 
„Дорожньої карти”,  
з числа демобілізова-
них учасників 
антитерористичної 
операції та членів їх 
сімей, у тому числі 
членів сімей 
загиблих (померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції, щодо 
отримання ними 
пільг та соціальних 
гарантій, передба-
чених 
законодавством 
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  2.3. Проводити в обласних 

закладах освіти заходи з 
соціальної підтримки 
учасників АТО та членів 
їх сімей, у тому числі 
членів сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО 

2018-2020 
роки 

Департамент освіти і 
науки Київської 
обласної державної 
адміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Проведення в 
обласних закладах 
освіти 10 заходів для 
5000 осіб з 
соціальної підтримки 
учасників 
антитерористичної 
операції та членів їх 
сімей, у тому числі 
членів сімей 
загиблих (померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції 
 

3. Забезпечення 
проведення заходів 
з національно-
патріотичного 
виховання молоді 

3.1. Залучення учасників 
АТО до проведення у 
навчальних закладах 
заходів з військово-
патріотичного виховання 

2018-2020 
роки 

Департамент освіти і 
науки, управління 
молодіжної політики 
та національно-
патріотичного 
виховання Київської 
облдержадміністрації 
 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Проведення 10 
заходів з військово-
патріотичного 
виховання у 
навчальних закладах, 
за участю 4000 
учасників 
антитерористичної 
операції 
 

3.2. Організація та 
проведення фізкультурно-
оздоровчих та спортивних 
заходів серед учасників 
АТО, членів їх сімей, у 
тому числі сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО 

2018-2020 
роки 

Управління фізичної 
культури і спорту 
Київської 
облдержадміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Проведення 
фізкультурно-
оздоровчих та 
спортивних заходів 
серед 3000 учасників 
антитерористичної 
операції, членів їх 
сімей, у тому числі 
сімей загиблих 
(померлих) учасників 
антитерористичної 
операції 
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4. Забезпечити 

медичним 
обслуговуванням 
учасників АТО та 
членів їх сімей,  
у тому числі членів 
сімей загиблих 
(померлих) 
учасників АТО 

4.1. Організація 
проведення комплексних 
профілактичних оглядів 
демобілізованих 
військовослужбовців 
протягом 3-х робочих днів 
після їх звільнення з 
військової служби та під 
час взяття на військовий 
облік у військкоматах 

2018-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я Київської 
облдержадміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Проведення 
комплексних 
профілактичних 
оглядів 2000 демо-
білізованих війсь-
ковослужбовців 
протягом 3-х 
робочих днів після їх 
звільнення з 
військової служби та 
під час взяття на 
військовий облік у 
військкоматах 
області 
 

  4.2. Забезпечити 
проведення медичних 
оглядів учасників 
антитерористичної 
операції, відповідно до 
чинних наказів 
Міністерства охорони 
здоров’я України та 
локальних протоколів 

2018-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я Київської 
облдержадміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Проведення 
медичних оглядів 
1500 учасників 
антитерористичної 
операції, відповідно 
до чинних наказів 
Міністерства 
охорони здоров’я 
України та локаль-
них протоколів  
 

4.3. Розроблення, за 
підсумками проведених 
комплексних 
профілактичних медичних 
оглядів учасників 
антитерористичної 
операції, їх 
індивідуальних програм 
лікування та реабілітації із 
визначенням конкретних 
термінів реалізації,  
залученням закладів 
охорони здоров'я 
первинного, вторинного, 
третинного рівнів та 
науково-дослідних 
інститутів 
 

2018-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я Київської 
облдержадміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Розроблення за 
підсумками 
проведених 
комплексних 
профілактичних 
медичних оглядів 
1500 учасників анти-
терористичної 
операції їх індивідуа-
льних програм 
лікування та реабілі-
тації із визначенням 
конкретних термінів 
реалізації, залучен-
ням закладів охорони 
здоров'я первинного, 
вторинного, 
третинного рівнів та 
науково-дослідних 
інститутів 
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  4.4. Надання медичної 
допомоги та 
психологічної реабілітації 
учасникам АТО, членам 
сімей загиблих учасників 
АТО, у тому числі членам 
сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО 
 

2018-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я Київської 
облдержадміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Надання медичної 
допомоги та 
психологічної 
реабілітації у 
закладах охорони 
здоров’я 3500 
учасникам антитеро-
ристичної операції, 
членам сімей 
загиблих учасників 
антитерористичної 
операції, у тому 
числі - членам сімей 
загиблих (померлих) 
учасників антитеро-
ристичної операції 
 

  4.5. Забезпечення 
проведення своєчасного 
медичного обстеження 
учасників антитеро-
ристичної операції  в 
повному обсязі та 
забезпечення надання їм, 
у разі необхідності, 
консультацій спеціалістів 
обласних спеціалізованих 
закладів охорони здоров'я 
 

2018-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я Київської 
облдержадміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Проведення 
своєчасного 
медичного обстежен-
ня 2700 учасників 
антитезо-ристичної 
операції у повному 
обсязі та забезпечен-
ня надання їм, у разі 
необхідності, 
консультацій спеціа-
лістів обласних 
спеціалізованих 
закладів охорони 
здоров'я 
 

4.6. Організація постійно 
діючих семінарів з питань 
організації, планування та 
проведення 
реабілітаційних заходів 
для учасників 
антитерористичної 
операції із залученням 
науковців 
 
 
 

2018-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я Київської 
облдержадміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Проведення 5 
постійно діючих 
семінарів з питань 
організації, планува-
ння та проведення 
реабілітаційних 
заходів для 100 
учасників антитеро-
ристичної операції  
із залученням 
науковців  
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  4.7. Виділення ліжок у 
відповідних 
спеціалізованих закладах 
охорони здоров`я для 
реабілітації учасників 
АТО зі стійкими 
наслідками 
посттравматичного 
стресового розладу та 
психосоматичними 
порушеннями 

2018-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я Київської 
облдержадміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Реабілітація  
100 учасників 
антитерористичної 
операції зі стійкими 
наслідками 
посттравматичного 
стресового розладу 
та психосоматич-
ними порушеннями 
шляхом виділення 
100 ліжок у 
відповідних 
спеціалізованих 
закладах охорони 
здоров`я 
 

  4.8. Забезпечення 
комплексного надання 
психіатричної допомоги 
учасникам АТО,  
з урахуванням усіх 
біопсихосоціальних 
чинників їх психічного 
розладу, розробленням 
заходів індивідуального 
підходу в наданні 
спеціалізованої медичної 
допомоги, забезпечивши 
послідовність у 
плануванні та реалізації 
комплексу діагностичних, 
лікувальних та 
реабілітаційних заходів 

2018-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я Київської 
облдержадміністрації 

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Надання 
психіатричної 
допомоги 500 
учасникам АТО, з 
урахуванням усіх 
біопсихосоціальних 
чинників їх 
психічного розладу, 
розробленням 
заходів індивідуаль-
ного підходу в 
наданні спеціалізо-
ваної медичної 
допомоги, забезпечи-
вши послідовність у 
плануванні та 
реалізації комплексу 
діагностичних, 
лікувальних та 
реабілітаційних 
заходів 
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  4.9. Забезпечення 

госпіталізації у 
спеціалізовані профільні 
заклади охорони здоров'я 
учасників АТО та членів 
сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО, які 
потребують реабілітації 

2018-2020 
роки 

Департамент охорони 
здоров'я Київської 
облдержадміністрації  

 Вкладень 
коштів не 
потребує 

Забезпечення,  
у разі необхідності, 
госпіталізації у 
спеціалізовані 
профільні заклади 
охорони здоров'я 
1900 учасників 
антитерористичної 
операції та членів 
сімей загиблих 
(померлих) учасників 
антитерористичної 
операції, які 
потребують 
реабілітації 
 

 
  

Голова ради                                                                        Г.В. Старикова 


