
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
   

              

Рішення  
 

Про затвердження Київської обласної цільової програми 

соціальної підтримки в Київській області учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил  

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

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також 

родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності  

на 2021-2022 роки 

 
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Київської обласної ради VІІ 

скликання, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних 

та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого 

рішенням Київської обласної ради від 23.12.2016№ 214-11-VII (зі змінами), 

розглянувши розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації 

від 09.12.2020 року № 709 «Про схвалення проєкту Київської обласної цільової 

програми соціальної підтримки в Київській області учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів 

сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції 

Гідності на 2021-2022 роки», подання Київської обласної державної 

адміністрації, враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій Київської 

обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 

захисту населення та пенсіонерів, з питань соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу, торгівлі, 

регуляторної, інноваційно-інвестиційної політики, зовнішньоекономічних 

зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області, з питань бюджету та 

фінансів, Київська обласна рада вирішила: 

 

1. Затвердити Київську обласну цільову програму соціальної підтримки 

в Київській області учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв 

Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки, що 

додається. 
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2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів та 

відповідальним виконавцем Програми департамент соціального захисту 

населення Київської обласної державної адміністрації. 

 

3. Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації 

при формуванні обласного бюджету на 2021 рік та формуванні показників 

обласного бюджету на наступні роки, за поданням департаменту соціального 

захисту населення Київської обласної державної адміністрації, передбачити 

потребу в асигнуваннях на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних 

можливостей бюджету та його пріоритетів. 

 

4. Департаменту соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації щоквартально до 25 числа місяця наступного за 

звітним періодом інформувати постійну комісію Київської обласної ради з 

питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту 

населення та пенсіонерів про стан фінансування заходів Програми та щороку до 

25 числа місяця наступного року за звітним періодом інформувати Київську 

обласну раду про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Київської обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

соціального захисту населення та пенсіонерів і першого заступника голови 

Київської обласної ради Сапожко М.А. 

 

 

Голова                      Олександр СКЛЯРОВ 

 

 

м. Київ 

24 грудня 2020 року 

№ 041-01-VІІІ 
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ПАСПОРТ 

Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській 

області учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин 

Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

 

Департамент соціального захисту населення 

Київської обласної державної адміністрації 

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

ініціювання 

розроблення 

Програми 

Розпорядження голови Київської обласної 

державної адміністрації від 03листопада 2020 

року № 614 «Про ініціювання розроблення 

проєкту Київської обласної цільової програми 

соціальної підтримки в Київській області 

учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей 

загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних 

сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та 

учасників Революції Гідності на 2021-2022 

роки» 

 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа про 

схвалення проекту 

Програми/зміни до 

Програми 

Розпорядження голови Київської обласної 

державної адміністрації  від 09 грудня 2020 року 

№ 709 «Про схвалення проєкту Київської 

обласної цільової програми соціальної 

підтримки в Київській області учасників 

антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей 

загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної 

Сотні та учасників Революції Гідності на 2021-

2022 роки» 

 

4. Розробник Програми  Департамент соціального захисту населення 

Київської обласної державної адміністрації 

 

5.  Співрозробники 

програми 

 

6. Головний розпорядник 

коштів 

Департамент соціального захисту населення 

Київської обласної державної адміністрації 
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7. Відповідальний 

виконавець програми  

Департамент соціального захисту населення 

Київської обласної державної адміністрації 

8.  Учасники Програми  

9. Термін реалізації 

Програми  

2021-2022 роки 

 

9.1. Етапи виконання 

програми (для 

довгострокових 

програм)  

 

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 

144 817,165 тис. гривень 

 у тому числі:  

11.1 коштів державного 

бюджету 
- 

коштів обласного 

бюджету 
144 817,165 тис. гривень  

коштів інших 

місцевих бюджетів 
- 

коштів інших джерел  - 

 

 

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

 

У Київській області, згідно Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги, перебуває на обліку 18 770 учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 1 816 осіб, які належать 

до осіб з інвалідністю І-ІІІ груп внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (І група – 

36 особи, ІІ група – 1 194 осіб, ІІІ група – 586 осіб), 329 – загиблих, 761 – члени 

сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил. 

Із зазначеної кількості осіб, на сьогодні в органах соціального захисту 

населення обліковується:  

1800 сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
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операції Об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та 

у період здійснення зазначених заходів, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (далі – учасники АТО/ООС), які самостійно 

займаються вихованням дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, сім’я 

заявника є багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі 

захворювання, але їм не встановлена інвалідність, заявники, яким встановлена 

інвалідність внаслідок загального захворювання, а також заявники, житло яких 

зруйновано внаслідок пожежі та які не мають здатності чи можливості 

самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя;  

1 821 учасник АТО/ООС, який належать до осіб з інвалідністю І-ІІІ груп 

внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» з них: 35 – І групи, 1 196 – ІІ групи, 590 

– ІІІ групи; 

35 учасників АТО/ООС, які належать до учасників бойових дій 

відповідно до статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, які отримали поранення в зоні проведення 

антитерористичної операції, що призвело до часткової втрати працездатності 

без встановлення інвалідності; 

40 сімей учасників АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини; 

329 сімей учасників АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини, до складу, яких входить 761 член сім’ї з них:  

530 повнолітні особи, які мають статус «член сім’ї загиблого 

(померлого)» (мати, батько, один з подружжя, який не одружився вдруге, та 

повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей);  

221 дитина та особи з числа дітей даної категорії, які не досягли 23 

річного віку та продовжують навчатися на денній формі навчання у навчальних 

закладах, не мають (і не мали) своїх сімей та які мають статус «член сім’ї 

загиблого (померлого)»;  

10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та особи з 

числа дітей даної категорії, які не досягли 23 річного віку та продовжують 

навчатися на денній формі навчання у навчальних закладах не мають (і не 

мали) своїх сімей та які мають статус «член сім’ї загиблого (померлого)»; 

10 учасників АТО/ООС, які потребують відшкодування витрат на 

дороговартісне лікування та придбання дороговартісних лікарських препаратів 

та засобів, що не входять до Національного переліку основних лікарських 

засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2009 року № 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 

грудня 2017 року № 1081); 

9 сімей Героїв Небесної Сотні; 
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6 дітей Героїв Небесної Сотні та осіб з числа дітей даної категорії, які не 

досягли 23 річного віку та продовжують навчатися на денній формі навчання у 

навчальних закладах, не мають (і не мали) своїх сімей та які мають статус «член 

сім’ї загиблого (померлого)»;  

5 осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових 

акціях громадського протесту;  

10 осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час 

участі у масових акціях громадського протесту; 

15 осіб, які 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 їх життєдіяльності. 

Згідно Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги з числа учасників АТО/ООС у Київській області перебуває на 

обліку: 

на 01.01.2016: 6 575 учасників АТО/ООС; 158 осіб з інвалідністю, (І група 

– 4 особи, ІІ група – 49 осіб, ІІІ група – 105 осіб); 317 членів сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС. 

на 01.01.2017: 11 861 учасників АТО/ООС; 451 особа з інвалідністю                    

(І група – 14 осіб, ІІ група – 145 осіб, ІІІ група – 292 особи); 437 членів сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС. 

на 01.01.2018: 14 823 учасники АТО/ООС; 753 особи з інвалідністю                    

(І група – 18 осіб, ІІ група – 278 осіб, ІІІ група – 457 осіб); 535 членів сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС.  

на 01.01.2019: 16 494 учасники АТО/ООС; 1 132 особи з інвалідністю                   

(І група – 23 особи, ІІ група – 602 особи, ІІІ група – 507 осіб); 576 членів сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС.  

на 01.01.2020: 17 880 учасники АТО/ООС; 1 463 особи з інвалідністю                 

(І група – 27 осіб, ІІ група – 908 осіб, ІІІ група – 528 осіб); 613 членів сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС.  

на 01.11.2020: 18 770 учасники АТО/ООС; 1 816 осіб з інвалідністю                        

(І група – 36 осіб, ІІ група – 1194 особи, ІІІ група – 586 осіб); 761 член сім’ї 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС. 

Зважаючи на наведені дані за останні чотири роки вбачається тенденція 

до зростання кількості осіб зазначеної категорії з числа мешканців Київської 

області. У зв’язку із травмами та захворюваннями отриманими/набутими під 

час участі в АТО/ООС, стан здоров’я зазначених осіб постійно погіршується, 

що веде за собою збільшення витрат на медичне обслуговування, а також 

збільшення кількості безробітних осіб, з числа учасників АТО/ООС, що 

призводить до погіршення матеріального становища населення області. 

Тому одним із найбільш актуальних завдань органів соціального захисту 

населення Київської області є вирішення питань соціального забезпечення, 

соціального захисту учасників АТО/ООС зокрема демобілізованих 

військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
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цілісність України, членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО/ООС, а 

також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності. 

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 затвердженої рішенням Київської обласної ради 

від 02.04.2009 № 431-24-V (зі змінами) 16 614 учасникам антитерористичної 

операції та їх сім’ям було виплачено одноразову грошову допомогу на загальну 

суму 61,7 млн гривень. 

Протягом 2018-2020 років в області діяла та діє Київська обласна 

комплексна програма 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 затверджена 

рішенням Київської обласної ради від 27.04.2018 року № 399-21-VІІ (зі 

змінами). За час дії програми за рахунок коштів обласного бюджету 5 482 

мешканцям Київської області зазначених категорій населення було надано 

допомогу у розмірі 142,8 млн. гривень. 

Вказана Київська обласна комплексна програма 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 діє до 2020 

року, департаментом соціального захисту населення Київської 

облдержадміністрації було ініційовано розробку Київської обласної цільової 

програми соціальної підтримки в Київській області учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів 

сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції 

Гідності на 2021-2022 роки (далі – Програма), з метою продовження надання 

соціальної підтримки зазначеним категоріям осіб та на виконання завдань, 

визначених Указами Президента України від 18 березня 2015 року                    

№ 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції», від 24 вересня 2014 року № 744/2014 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року 

«Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її 

обороноздатності». 

У рамках реалізації Програми передбачається продовження впровадження 

додаткових фінансових механізмів вирішення проблемних питань зазначених 

категорій громадян і продовження виконання заходів, передбачених Київською 

обласною комплексною програмою 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. 

 

 

 



8 

2. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є:  

матеріальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх сімей, у тому 

числі членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, родин Героїв 

Небесної Сотні та учасників Революції Гідності, які знаходяться в складних 

життєвих обставинах, що призведе до покращення матеріального становища 

зазначених категорій населення області, забезпечить вирішення нагальних 

медичних та соціально-побутових проблем, спонукатиме до розвитку 

людського потенціалу і якості життя; 

продовження виконання пунктів щодо соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС Київської обласної 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. 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, 

військовослужбовців та членів їх сімей, постраждалих учасників масових акцій 

громадського протесту та членів 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 на 

нормах Законів України «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про поліпшення матеріального 

становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни», 

Указів Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 «Про 

додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 

операції», від 24 вересня 2014 року № 744/2014 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про 

невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності», 

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» (зі змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1021 «Про 
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затвердження Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та 

психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року». 

Засобами розв’язання проблеми є надання додаткових соціальних благ 

зазначеним категоріями населення області, шляхом виплати грошової 

допомоги, зокрема: 

одноразову грошову допомогу сім’ям учасників АТО/ООС, які 

самостійно займаються вихованням дітей, мають на утриманні дитину з 

інвалідністю, сім’я заявника є багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника 

мають тяжкі захворювання, але їм не встановлена інвалідність, заявники, яким 

встановлена інвалідність внаслідок загального захворювання, а також заявники, 

житло яких зруйновано внаслідок пожежі та які не мають здатності чи 

можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя; 

одноразову грошову допомогу учасникам АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю І групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

одноразову грошову допомогу учасникам АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

одноразову грошову допомогу учасникам АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

одноразову грошову допомогу учасникам АТО/ООС, які належать до 

учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які отримали поранення в 

зоні проведення антитерористичної операції, що призвело до часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності; 

одноразову грошову допомогу для сімей одноразову грошову допомогу 

учасникам АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини; 

щорічну одноразову грошову допомогу сім’ям одноразову грошову 

допомогу учасникам АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини; 

щомісячну адресну грошову допомогу для дітей один з батьків яких 

загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини; 

щомісячну адресну грошову допомогу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування один з батьків яких загинув (помер) під час участі в 

АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини; 

відшкодування витрат на дороговартісне лікування та придбання 

дороговартісних лікарських препаратів та засобів, які не входять до 

Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 (в 
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редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 

№ 1081), учасникам АТО/ООС; 

щорічну одноразову грошову допомогу сім’ям Героїв Небесної Сотні; 

щомісячну адресну грошову допомогу дітям Героїв Небесної Сотні; 

одноразову грошову допомогу для осіб, які отримали тяжкі тілесні 

ушкодження під час участі у Революції Гідності; 

одноразову грошову допомогу для осіб, які отримали тілесні ушкодження 

середньої тяжкості під час участі у Революції Гідності; 

одноразову грошову допомога для осіб, які отримали легкі тілесні 

ушкодження під час участі у Революції Гідності. 

Програма не є довгостроковою. 

 

Ресурсне забезпечення Київської обласної цільової програми 

соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності 

на 2021-2022 роки 

тис. грн 

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 

2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 

Обсяг ресурсів, 

всього, у тому 

числі:  

65 895,660 78 921,505 

  

144 817,165 

державний 

бюджет 
0 0 

  
0 

обласний бюджет 65 895,660 78 921,505   144 817,165 

районні, міські 

(міст обласного 

значення), 

об’єднаних 

територіальних 

громад бюджети  

0 0   0 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного 

значення  

0 0   0 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

0 0   0 
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Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених 

Програмою, становить 144 817,165 тис. грн, з яких 144 817,165 тис. грн - кошти 

обласного бюджету.  

Планується протягом дії Програми, що розрахована на 2 роки, виділити 

на реалізацію заходів 144 817,165 тис. грн відповідно до реальних можливостей 

обласного бюджету, а саме в 2021 році – 65 895,660 тис. грн,                                         

2022 році – 78 921,505 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 на відповідний рік 

взято чисельність осіб та сімей відповідної категорії населення, станом                        

на 01 січня відповідного року, в якому вона надається, враховані пропозиції 

структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації та 

громадських організацій учасників антитерористичної операції. 

Орієнтовний обсяг фінансування на виплату відшкодування витрат на 

дороговартісне лікування та придбання дороговартісних лікарських препаратів 

та засобів, які не входять до Національного переліку основних лікарських 

засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2009 року № 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 

грудня 2017 року № 1081), учасникам АТО/ООС здійснено згідно пропозицій 

громадських організацій учасників антитерористичної операції та Героїв 

Небесної Сотні. 

Наявність діючої Програми в області дозволяє забезпечити грошовою 

допомогою учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, Об’єднаних сил, родин Героїв Небесної Сотні та 

учасників Революції Гідності, які знаходяться в складних життєвих обставинах. 

 

4. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні 

показники 

 

Основним напрямом діяльності програми є надання грошової допомоги 

учасникам АТО/ООС, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС, а також родинам Героїв Небесної Сотні, 

учасникам Революції Гідності і їх сім’ям.  

 До заходів Програми включено: 

одноразову грошову допомогу сім’ям учасників АТО/ООС, які 

самостійно займаються вихованням дітей, мають на утриманні дитину з 

інвалідністю, сім’я заявника є багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника 

мають тяжкі захворювання, але їм не встановлена інвалідність, заявники, яким 

встановлена інвалідність внаслідок загального захворювання, а також заявники, 

житло яких зруйновано внаслідок пожежі та які не мають здатності чи 

можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя; 
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одноразову грошову допомогу учасникам АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю І групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

одноразову грошову допомогу учасникам АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

одноразову грошову допомогу учасникам АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

одноразову грошову допомогу учасникам АТО/ООС, які належать до 

учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які отримали поранення в 

зоні проведення антитерористичної операції, що призвело до часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності; 

одноразову грошову допомогу для сімей учасників АТО/ООС, смерть 

яких пов’язана із захистом Батьківщини; 

щорічну одноразову грошову допомогу сім’ям учасників АТО/ООС, 

смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини; 

щомісячну адресну грошову допомогу для дітей один з батьків яких 

загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини; 

щомісячну адресну грошову допомогу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування один з батьків яких загинув (помер) під час участі в 

АТО/ООС смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини; 

відшкодування витрат на дороговартісне лікування та придбання 

дороговартісних лікарських препаратів та засобів, які не входять до 

Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 

№ 1081), учасникам АТО/ООС; 

щорічну одноразову грошову допомогу сім’ям Героїв Небесної Сотні; 

щомісячну адресну грошову допомогу дітям Героїв Небесної Сотні; 

одноразову грошову допомогу для осіб, які отримали тяжкі тілесні 

ушкодження під час участі у Революції Гідності; 

одноразову грошову допомогу для осіб, які отримали тілесні ушкодження 

середньої тяжкості під час участі у Революції Гідності; 

одноразову грошову допомогу для осіб, які отримали легкі тілесні 

ушкодження під час участі у Революції Гідності. 
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Показники продукту Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та 

учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки 
 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок дії 

Програми 

І етап виконання 

Програми 

ІІ етап ІІІ етап Всього витрат на 

виконання 

Програми  

тис. грн 
2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Показники продукту Програми 

1.  Кількість сімей учасників АТО/ООС, які самостійно 

займаються вихованням дітей, мають на утриманні 

дитину з інвалідністю, сім’я заявника є 

багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника 

мають тяжкі захворювання, але їм не встановлена 

інвалідність, заявники, яким встановлена 

інвалідність внаслідок загального захворювання, а 

також заявники, житло яких зруйновано внаслідок 

пожежі та які не мають здатності чи можливості 

самостійно піклуватися про особисте (сімейне) 

життя 

сімей 850 850 950 

  

2021 рік 

15 436,000 

2022 рік 

18 855,600 

2.  Кількість учасників АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю І групи внаслідок війни відповідно до 

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» 

осіб 8 8 10 

  

2021 рік 363,200 

2022 рік 496,200 

3.  Кількість учасників АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни відповідно 

до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» 

осіб 400 400 450 

  2021 рік 

13 620,000 

2022 рік 

16 746,750 

4.  Кількість учасників АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни відповідно 

до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» 

осіб 250 250 300 

  

2021 рік 5 675,000 

2022 рік 7 443,000 

5.  Кількість учасників АТО/ООС, які належать до 

учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

осіб 15 15 20 

  
2021 рік 272,400 

2022 рік 396,960 
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соціального захисту» та які отримали поранення в 

зоні проведення антитерористичної операції, що 

призвело до часткової втрати працездатності без 

встановлення інвалідності 

6.  Кількість сімей осіб, які загинули (померли) під час 

участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із 

захистом Батьківщини (одноразово) 

сімей 20 20 20 

  
2021 рік 3 178,000 

2022 рік 3 473,400 

7.  
Кількість сімей осіб, які загинули (померли) ) під 

час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із 

захистом Батьківщини (щорічно). 

сімей 329 329 349 

  2021 рік 

11 202,450 

2022 рік 

12 988,035 

8.  
Кількість дітей один з батьків яких загинув (помер) ) 

під час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із 

захистом Батьківщини 

осіб 221 221 241 

  2021 рік 

12 040,080 

2022 рік 

14 350,104 

9.  Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування один з батьків яких 

загинув (помер) ) під час участі в АТО/ООС, смерть 

яких пов’язана із захистом Батьківщини 

осіб 10 10 12 

  

2021 рік 817,200 

2022 рік 1 071,792 

10.  Кількість учасників АТО/ООС, які потребують 

відшкодування витрат на дороговартісне лікування 

та придбання дороговартісних лікарських препаратів 

та засобів, які не входять до Національного переліку 

основних лікарських засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2009 року № 333 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 

№ 1081) 

осіб 5 5 5 

  

2021 рік 1 750,000 

2022 рік 1 750,000 

11.  Кількість членів сімей Героїв Небесної Сотні 
осіб 9 9 9 

  2021 рік  306,450 

2022рік 334,935 

12.  Кількість дітей Героїв Небесної Сотні 
осіб 6 6 6 

  2021 рік 326,880 

2022рік 357,264 

13.  Кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні 

ушкодження під час участі у Революції Гідності 
осіб 5 5 3 

  2021 рік 227,000 

2022рік 148,860 

14.  Кількість осіб, які отримали тілесні ушкодження 

середньої тяжкості під час участі у Революції 

Гідності 

осіб 10 10 7 

  
2021 рік 340,500 

2022рік 260,505 
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15.  Кількість осіб, які отримали тілесні ушкодження 

легкої тяжкості під час участі у Революції Гідності 
осіб 15 15 10 

  2021 рік 340,500 

2022рік 248,100 

ІІ. Показники ефективності Програми 

1.  Виплата одноразової грошової допомоги сім’ям 

учасників АТО/ООС, які самостійно займаються 

вихованням дітей, мають на утриманні дитину з 

інвалідністю, сім’я заявника є багатодітною, заявник, 

дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, 

але їм не встановлена інвалідність, заявники, яким 

встановлена інвалідність внаслідок загального 

захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано 

внаслідок пожежі та які не мають здатності чи 

можливості самостійно піклуватися про особисте 

(сімейне) життя (у розмірі 8 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

грн/сім’ю 18160/1 18160/1 19848/1 

  

2021 рік 

15 436,000/850 

2022 рік 

18 855,600/950 

2.  Виплата одноразової грошової допомоги учасникам 

АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю І групи 

внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (у розмірі 20 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

грн/особу 45400/1 45400/1 49620/1 

  

2021 рік 363,200/8 

2022 рік 

496,200/10 

3.  Виплата одноразової грошової учасникам АТО/ООС, які 

належать до осіб з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни 

відповідно до статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»(у 

розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 

станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається) 

грн/особу 34050/1 34050/1 37215/1 

  

2021 рік 

13 620,000/400 

2022 рік 

16 746,750/450 

4.  Виплата одноразової грошової допомоги учасникам 

АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю ІІІ групи 

внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (у розмірі 10 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

грн/особу 22700/1 22700/1 24810/1 

  

2021 рік 

5 675,000/250 

2022 рік 

7 443,000/300 

5.  Виплата одноразової грошової допомоги учасникам 

АТО/ООС, які належать до учасників бойових дій 

відповідно до статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які 

грн/особу 18160/1 18160/1 19848/1 

  2021 рік 

272,400/15 

2022 рік 

396,690/20 
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отримали поранення в зоні проведення 

антитерористичної операції, що призвело до часткової 

втрати працездатності без встановлення інвалідності (у 

розмірі 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 

станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається) 

6.  Виплата одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які 

загинули (померли) під час участі в АТО/ООС, смерть 

яких пов’язана із захистом Батьківщини (у розмірі 70 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 

01 січня відповідного року, у якому вона надається) 

грн/сім’ю 158900/1 158900/1 173670/1 

  2021 рік 

3 178,000/20 

2022 рік 

3 473,400/20 

7.  Виплата щорічної одноразової грошової допомоги сім’ям 

осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО/ООС, 

смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини. (у 

розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 

станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається) 

грн/сім’ю 34050/1 34050/1 37215/1 

  
2021 рік 

11 202,450/329 

2022 рік 

12 988,035/349 

8.  Виплата щомісячної адресної грошової допомоги для 

дітей один з батьків яких загинув (помер) під час участі в 

АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини (у розмірі 2 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

грн/особу 4540/1 4540/1 4962/1 

  
2021 рік 

12 040,080/221 

2022 рік 

14 350,104/241 

9.  Виплата щомісячної адресної грошової допомоги для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

один з батьків яких загинув (помер) під час участі в 

АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини (у розмірі 3 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

грн/особу 6810/1 6810/1 7443/1 

  

2021 рік 

817,200/10 

2022 рік 

1 071,792/12 

10.  Відшкодовувати витрати на дороговартісне лікування та 

придбання дороговартісних лікарських препаратів та 

засобів, які не входять до Національного переліку 

основних лікарських засобів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 

333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

13 грудня 2017 року № 1081), учасникам АТО/ООС. 

грн/особу 350000/1 350000/1 350000/1 

  

2021 рік 

1 750,000/5 

2022 рік 

1 750,000/5 

11.  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 34050/1 34050/1 37215/1 

  
2021 рік 306,450/9 

2022рік 334,935/9 
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12.  Виплата щомісячної адресної грошової допомоги дітям 

Героїв Небесної Сотні (у розмірі 2 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня 

відповідного року, у якому вона надається) 

грн/особу 4540/1 4540/1 4962/1 

  
2021 рік 326,880/6 

2022рік 357,264/6 

13.  Виплата одноразової грошової допомоги особам, які 

отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у 

Революції Гідності (у розмірі 20 прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного 

року, у якому вона надається) 

грн/особу 45400/1 45400/1 49620/1 

  

2021 рік 227,000/5 

2022рік 148,860/3 

14.  Виплата одноразової грошової допомоги особам, які 

отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості 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 34050/1 34050/1 37215/1 

  
2021 рік 

340,500/10 

2022рік 260,505/7 

15.  Виплата одноразової грошової допомоги особам, які 

отримали тілесні ушкодження легкої 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 22700/1 22700/1 24810/1 

  
2021 рік 

340,500/15 

2022рік 

248,100/10 

ІІІ. Показники якості Програми 

1.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати одноразової грошової допомоги сім’ям 

учасників АТО/ООС, які самостійно займаються 

вихованням дітей, мають на утриманні дитину з 

інвалідністю, сім’я заявника є багатодітною, заявник, 

дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, 

але їм не встановлена інвалідність, заявники, яким 

встановлена інвалідність внаслідок загального 

захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано 

внаслідок пожежі та які не мають здатності чи 

можливості самостійно піклуватися про особисте 

(сімейне) життя (у розмірі 8 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

Відсотки 

(%) 
1800 сімей 100% 100% 

  

2021 рік 

15 436,000 

2022 рік 

18 855,600 

2.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати одноразової грошової допомоги учасникам 

АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю І групи 

внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (у розмірі 20 прожиткових мінімумів для 

Відсотки 

(%) 
18 осіб 100% 100% 

  

2021 рік 363,200 

2022 рік 496,200 
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працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

3.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати одноразової грошової допомоги учасникам 

АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю ІІ групи 

внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

Відсотки 

(%) 
850 осіб 100% 100% 

  

2021 рік 

13 620,000 

2022 рік 

16 746,750 

4.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати одноразової грошової допомоги учасникам 

АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю ІІІ групи 

внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (у розмірі 10 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

Відсотки 

(%) 
550 осіб 100% 100% 

  

2021 рік 5 675,000 

2022 рік 7 443,000 

5.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати одноразової грошової допомоги учасникам 

АТО/ООС, які належать до учасників бойових дій 

відповідно до статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які 

отримали поранення в зоні проведення 

антитерористичної операції, що призвело до часткової 

втрати працездатності без встановлення інвалідності (у 

розмірі 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 

станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається) 

Відсотки 

(%) 
35 осіб 100% 100% 

  

2021 рік 272,400 

2022 рік 396,960 

6.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які 

загинули (померли) під час участі в АТО/ООС, смерть 

яких пов’язана із захистом Батьківщини (у розмірі 70 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 

01 січня відповідного року, у якому вона надається) 

Відсотки 

(%) 
40 сімей 100% 100% 

  

2021 рік 3 178,000 

2022 рік 3 473,400 

7.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати щорічної одноразової грошової допомоги 

сім’ям осіб, які загинули (померли) під час участі в 

АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини. (у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 

Відсотки 

(%) 
349 сімей 100% 100% 

  2021 рік 

11 202,450 

2022 рік 

12 988,035 
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працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

8.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати щомісячної адресної грошової допомоги для 

дітей один з батьків яких загинув (помер) під час участі в 

АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини (у розмірі 2 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається) 

Відсотки 

(%) 
241 осіб 100% 100% 

  

2021 рік 

12 040,080 

2022 рік 

14 350,104 

9.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати щомісячної адресної грошової допомоги для 

щомісячну адресну грошову допомогу для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування один з 

батьків яких загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, 

смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини (у розмірі 

3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом 

на 01 січня відповідного року, у якому вона надається) 

Відсотки 

(%) 
12 осіб 100% 100% 

  

2021 рік 817,200 

2022 рік 1 071,792 

10.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

відшкодовування витрати на дороговартісне лікування та 

придбання дороговартісних лікарських препаратів та 

засобів, які не входять до Національного переліку 

основних лікарських засобів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 

333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

13 грудня 2017 року № 1081), учасникам АТО/ООС 

(обсяг відшкодування в розмірі, що не перевищує 750,0 

тис. грн в розрахунку на 1 особу) 

Відсотки 

(%) 
10 осіб 100% 100% 

  

2021 рік 1 750,000 

2022 рік 1 750,000 

11.  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 

(%) 
9 сімей 100% 100% 

  

2021 рік 306,450 

2022рік 334,935 

12.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям 

Героїв Небесної Сотні (у розмірі 2 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня 

відповідного року, у якому вона надається) 

Відсотки 

(%) 
6 осіб 100% 100% 

  

2021 рік 326,880 

2022рік 357,264 

13.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати одноразової грошової допомоги особам, які 

отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у 

Відсотки 

(%) 
8 осіб 100% 100% 

  
2021 рік 227,000 

2022рік 148,860 
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Революції Гідності (у розмірі 20 прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного 

року, у якому вона надається) 

14.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати одноразової грошової допомоги особам, які 

отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості 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 

(%) 
17 осіб 100% 100% 

  

2021 рік 340,500 

2022рік 260,505 

15.  Рівень забезпечення бюджетними коштами для 

виплати одноразової грошової допомоги особам, які 

отримали тілесні ушкодження легкої 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 

(%) 
25 осіб 100% 100% 

  

2021 рік 340,500 

2022рік 248,100 
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Напрями діяльності та заходи Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної 

Сотні та учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува-

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванн

я (вартість), 

тис. грн, в 

тому числі: 

Очікуваний результат  

І етап: 2021р. 

             2022р. 

ІІ етап 

ІІІ етап 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Надавати 

грошову 

допомогу 

учасникам 

антитерорис

тичної 

операції, 

операції 

Об’єднаних 

сил членам 

їх сімей, у 

тому числі 

членам 

сімей 

загиблих 

(померлих) 

учасників 

антитерорис

тичної 

операції, 

1.1. Надавати одноразову 

грошову допомогу сім’ям 

учасників АТО/ООС, які 

самостійно займаються 

вихованням дітей, мають на 

утриманні дитину з 

інвалідністю, сім’я заявника є 

багатодітною, заявник, 

дружина/чоловік заявника 

мають тяжкі захворювання, але 

їм не встановлена інвалідність, 

заявники, яким встановлена 

інвалідність внаслідок 

загального захворювання, а 

також заявники, житло яких 

зруйновано внаслідок пожежі та 

які не мають здатності чи 

можливості самостійно 

піклуватися про особисте 

(сімейне) життя 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

15 436,000 

2022 рік 

18 855,600 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища сімей 

учасників АТО/ООС, які самостійно 

займаються вихованням дітей, 

мають на утриманні дитину з 

інвалідністю, сім’я заявника є 

багатодітною, заявник, 

дружина/чоловік заявника мають 

тяжкі захворювання, але їм не 

встановлена інвалідність, заявники, 

яким встановлена інвалідність 

внаслідок загального захворювання, 

а також заявники, житло яких 

зруйновано внаслідок пожежі та які 

не мають здатності чи можливості 

самостійно піклуватися про 

особисте (сімейне) життя шляхом 

виплати одноразової грошової 

допомоги 
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операції 

Об’єднаних 

сил, а також 

родинам 

Героїв 

Небесної 

Сотні, 

учасникам 

Революції 

Гідності і їх 

сім’ям 

1.2. Надавати одноразову 

грошову допомогу учасникам 

АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю І групи внаслідок 

війни відповідно до статті 7 

Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

363,200 

2022 рік 

496,200 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища учасників 

АТО/ООС, які належать до осіб з 

інвалідністю І групи внаслідок 

війни відповідно до статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту», шляхом виплати 

одноразової грошової допомоги 

1.3. Надавати одноразову 

грошову допомогу учасникам 

АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю ІІ групи 

внаслідок війни відповідно до 

статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

13 620,000 

2022 рік 

16 746,750 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища учасників 

АТО/ООС, які належать до осіб з 

інвалідністю ІІ групи внаслідок 

війни відповідно до статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту» шляхом виплати 

одноразової грошової допомоги 

1.4. Надавати одноразову 

грошову допомогу учасникам 

АТО/ООС, які належать до осіб 

з інвалідністю ІІІ групи 

внаслідок війни відповідно до 

статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» 

2021-2022 

роки 
Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

5 675,000 

2022 рік 

7 443,000 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища учасників 

АТО/ООС, які належать до осіб з 

інвалідністю ІІІ групи внаслідок 

війни відповідно до статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту» шляхом виплати 

одноразової грошової допомоги 

1.5. Надавати одноразову 

грошову допомогу учасникам 

АТО/ООС, які належать до 

учасників бойових дій 

відповідно до статті 6 Закону 

України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту» та які отримали 

поранення в зоні проведення 

антитерористичної операції, що 

призвело до часткової втрати 

2021-2022 

роки 
Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік  

272,400 

2022 рік 

396,960 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища учасників 

АТО/ООС, які належать до 

учасників бойових дій відповідно 

до статті 6 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та які 

отримали поранення в зоні 

проведення антитерористичної 

операції, що призвело до часткової 

втрати працездатності без 
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працездатності без 

встановлення інвалідності 

встановлення інвалідності шляхом 

виплати одноразової грошової 

допомоги шляхом виплати 

одноразової грошової допомоги  

1.6. Надавати одноразову 

грошову допомогу сім’ям осіб, 

які загинули (померли) під час 

участі в АТО/ООС, смерть яких 

пов’язана із захистом 

Батьківщини 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

3 178,000 

2022 рік 

3 473,400 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища сімей 

осіб, які загинули (померли) під час 

участі в АТО/ООС, смерть яких 

пов’язана із захистом Батьківщини, 

шляхом виплати одноразової 

грошової допомоги  

1.7. Надавати щорічну 

одноразову грошову допомогу 

сім’ям осіб, які загинули 

(померли) під час участі в 

АТО/ООС, смерть яких 

пов’язана із захистом 

Батьківщини 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

11 202,450 

2020 рік 

12 988,035 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища сімей 

осіб, які загинули (померли) під час 

участі в АТО/ООС, смерть яких 

пов’язана із захистом Батьківщини, 

шляхом виплати щорічної 

одноразової грошової допомоги  

1.8. Надавати щомісячну 

адресну грошову допомогу для 

дітей один з батьків яких 

загинув (помер) під час участі в 

АТО/ООС, смерть яких 

пов’язана із захистом 

Батьківщини 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

12 040,080 

2022 рік 

14 350,104 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища дітей 

один з батьків яких загинув (помер) 

під час участі в АТО/ООС, смерть 

яких пов’язана із захистом 

Батьківщини шляхом виплати 

щомісячної адресної грошової 

допомоги 

1.9. Надавати щомісячну 

адресну грошову допомогу для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування один з 

батьків яких загинув (помер) 

під час участі в АТО/ООС, 

смерть яких пов’язана із 

захистом Батьківщини 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

817,200 

2022 рік 

1 071,792 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування один з 

батьків яких загинув (помер) під час 

участі в АТО/ООС, смерть яких 

пов’язана із захистом Батьківщини 

шляхом виплати щомісячної 

адресної грошової допомоги 
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1.10. Відшкодовувати витрати 

на дороговартісне лікування та 

придбання дороговартісних 

лікарських препаратів та 

засобів, які не входять до 

Національного переліку 

основних лікарських засобів, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2009 року № 333 (в 

редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 грудня 

2017 року № 1081), учасникам 

АТО/ООС 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

обласної 

державної  

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

1 750,000 

2022 рік 

1 750,000 

Відшкодовувати витрати на 

дороговартісне лікування та 

придбання дороговартісних 

лікарських препаратів та засобів, які 

не входять до Національного 

переліку основних лікарських 

засобів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2009 року № 333 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2017 року 

№ 1081), учасникам АТО/ООС 

1.11. Надавати щорічну 

одноразову грошову допомогу 

сім’ям Героїв Небесної Сотні 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

306,450 

2022 рік 

334,935 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища сімей 

Героїв Небесної Сотні, шляхом 

виплати щорічної одноразової 

грошової допомоги  

1.12. Надавати щомісячну 

адресну грошову допомогу 

дітям Героїв Небесної Сотні 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

326,880 

2022 рік 

357,264 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища дітей 

Героїв Небесної Сотні, шляхом 

виплати щомісячної адресної 

грошової допомоги 

1.13. Надавати одноразову 

грошову допомогу особам, які 

отримали тяжкі тілесні 

ушкодження під час участі у 

Революції Гідності 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

227,000 

2022 рік 

148,860 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища осіб, які 

отримали тяжкі тілесні ушкодження 

під час участі у Революції Гідності, 

шляхом виплати одноразової 

грошової допомоги  
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1.14. Надавати одноразову 

грошову допомогу особам, які 

отримали тілесні ушкодження 

середньої тяжкості під час 

участі у Революції Гідності 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

340,500 

2022 рік 

260,505 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища осіб, які 

отримали тілесні ушкодження 

середньої тяжкості під час участі у 

Революції Гідності, шляхом 

виплати одноразової грошової 

допомоги  

1.15. Надавати одноразову 

грошову допомогу особам, які 

отримали тілесні ушкодження 

легкої тяжкості під час участі у 

Революції Гідності 

2021-2022 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Київської 

облдержадмі

ністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік 

340,500 

2022 рік 

248,100 

Поліпшення та підтримка 

матеріального становища осіб, які 

отримали легкі тілесні ушкодження 

під час участі у Революції Гідності, 

шляхом виплати одноразової 

грошової допомоги 
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5. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності 
 

Реалізація Програми відповідно до Законів України «Про соціальні 

послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 

постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1021 «Про 

затвердження Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та 

психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року» на регіональному рівні за 

рахунок коштів обласного бюджету буде сприяти матеріальній підтримці 

учасників АТО/ООС та членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС родин Героїв Небесної Сотні та учасників 

Революції Гідності, які знаходяться в складних життєвих обставинах, що 

призведе до покращення матеріального становища зазначених категорій 

населення області, забезпечить вирішення нагальних медичних та соціально-

побутових проблем, спонукатиме до розвитку людського потенціалу і якості 

життя, а саме: 

1800 сімей учасників АТО/ООС, які самостійно займаються вихованням 

дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, сім’я заявника є багатодітною, 

заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але їм не 

встановлена інвалідність, заявники, яким встановлена інвалідність внаслідок 

загального захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано внаслідок 

пожежі та які не мають здатності чи можливості самостійно піклуватися про 

особисте (сімейне) життя (у розмірі 8 прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається); 

18 учасників АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю І групи 

внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» (у розмірі 20 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається); 

850 учасників АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю ІІ групи 

внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»(у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається); 

550 учасників АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю ІІІ групи 

внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» (у розмірі 10 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається); 

35 учасників АТО/ООС, які належать до учасників бойових дій відповідно 

до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» та які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної 

операції, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення 
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інвалідності (у розмірі 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом 

на 01 січня відповідного року, у якому вона надається); 

40 сім’ям осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО/ООС, смерть 

яких пов’язана із захистом Батьківщини (у розмірі 70 прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається); 

329 сім’ям осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО/ООС, смерть 

яких пов’язана із захистом Батьківщини. (у розмірі 15 прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається); 

241 дитині один з батьків яких загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, 

смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини (у розмірі 2 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому 

вона надається); 

12 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування один з 

батьків яких загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із 

захистом Батьківщини (у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається) 

10 учасникам АТО/ООС відшкодовувати витрати на дороговартісне 

лікування та придбання дороговартісних лікарських препаратів та засобів, які не 

входять до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1081), 

(обсяг відшкодування в розмірі, що не перевищує 750,0 тис. грн в розрахунку на 

1 особу); 

9 сім’ям Героїв Небесної Сотні (у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається) 

6 дітям Героїв Небесної Сотні (у розмірі 2 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається) 

8 особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у 

Революції Гідності (у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 

станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається) 

17 особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час 

участі у Революції Гідності (у розмірі 15 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається) 

25 особам, які отримали тілесні ушкодження легкої 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). 

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію роботи, організаційне супроводження, контроль за ходом 

виконання та звітування щодо виконання заходів здійснює департамент 

соціального захисту населення Київської облдержадміністрації. 

 

Перший заступник голови                                             Марина САПОЖКО  


