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І. ПАСПОРТ
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей в Ніжинському районі на 2019-2020 роки

№п/п Загальна характеристика Програми

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Районна державна адміністрація

2. Дата, номер і назва 
нормативних 

документів про 
необхідність 

розроблення Програми

Указ Президента України від 18 березня 2015 
року № 105/2015 «Про додаткові заходи щодо 
соціального захисту учасників 
антитерористичної операції», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 31 березня 
2015 року № 359-р «Про затвердження плану 
заходів щодо медичної, психологічної, 
професійної реабілітації та соціальної 
адаптації учасників антитерористичної 
операції»

3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації

4. Співрозробники
Програми

Районна державна адміністрація, управління 
соціального захисту населення, міськрайонний 
центр зайнятості, центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, Ніжинська ЦРЛ та 
районний центр ПМСД, відділ освіти

5. В і дповідальний 
виконавець Програми

Управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації

6. Учасники Програми Районна державна адміністрація, управління 
соціального захисту населення, міськрайонний 
центр зайнятості, центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, Ніжинська ЦРЛ та 
районний центр ПМСД, відділ освіти

7. Термін реалізації 
Програми

2019 -  2020 роки

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 

необхідних для 
реалізації Програми, 

всього, тис. грн.,

2019 рік 2020 рік

75,0 75,0

9. Основні джерела 
фінансування програми

Районний бюджет, селищний, сільські 
бюджети.



II. Загальна характеристика Програми

Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей в Ніжинському районі на 2017-2018 роки (далі -  Програма) 
розроблено на виконання завдань, визначених Указом Президента України від
18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції», розпорядження Кабінету Міністрів України від
31.03.2015 № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, 
психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників 
антитерористичної операції».

В умовах кризової ситуації в економіці держави, зумовленої військовою 
агресією з боку Російської Федерації, надзвичайно важливим є організація 
надання допомоги учасникам антитерористичної операції (далі -  АТО), членам 
їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, реалізація державних 
соціальних гарантій, надання медико-психологічних, оздоровчих та 
інформаційно-правових послуг.

Програмою враховано комплекс заходів, спрямованих на соціальну, 
фінансову, правову та психологічну підтримку учасників АТО та членів їх 
сімей, соціальну адаптацію, професійну реабілітацію військовослужбовців, 
надання соціально-побутової допомоги їх родинам, здійснення моніторингу та 
контролю якості надання різних видів послуг.

У рамках реалізації Програми передбачається впровадження додаткових 
фінансових механізмів щодо вирішення проблемних питань зазначеної 
категорії громадян за рахунок коштів районного бюджету.

Програму розроблено з урахуванням пропозицій структурних підрозділів 
районної державної адміністрації.

Програма містить 7 розділів з інформацією про:
- визначення проблеми та мети, на розв’язання якої спрямовано 

Програму;
- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні 

завдання, заходи та терміни виконання Програми;
- ресурсне забезпечення та контроль за виконанням Програми.
У додатках до Програми викладено Заходи щодо соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2019-2020 роки та її 
ресурсне забезпечення за рахунок коштів районного бюджету.

III. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

У зв’язку з подіями на Сході України в районі є сім"ї, які опинились у 
складних життєвих обставинах, погіршилось їх матеріальне і морально- 
психологічне становище. У зв’язку з військовим конфліктом район зазнав не 
тільки людських втрат, а і значних психологічних та суспільних деформацій, 
збільшились випадки посттравматичних стресових розладів не тільки самих



учасників АТО, а і членів родин військовослужбовців, на емоційний стан яких 
впливає тяжке психологічне навантаження.

Комплексна підтримка та охоплення соціальним супроводом зазначеної 
категорії громадян, надання медичної та інформаційно-правової допомоги,

здійснення заходів щодо відновлення їх психоемоційного стану, 
соціальної адаптації та повернення до активного громадського життя у 
цивільному середовищі, на даний час є вкрай актуальною.

У зв’язку з проведенням процесу демобілізації гостро постає питання 
надання всебічної допомоги учасникам АТО, які отримали пораненню і 
потребують невідкладної медичної реабілітації.

Програмою заплановано оздоровлення дітей з сімей учасників АТО у 
санаторіях, підпорядкованих Управлінню охорони здоров’я.

IV. Мета програми

Метою Програми є сприяння соціальній адаптації та повернення до 
повноцінного життя учасників антитерористичної операції та членів їх сімей 
шляхом надання інформаційно-правової, медичної, соціальної, психологічної 
допомоги, здійснення професійної підготовки (перепідготовки), надання 
оздоровчих послуг, впровадження ефективного механізму забезпечення їх всіма 
видами соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством України.

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні 
завдання, заходи та терміни виконання Програми

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 
мають право на пільги перебувають 197 учасників бойових дій, які приймали 
участь в антитерористичній операції, 4 мають статус інваліда війни та 1 статус 
учасника війни.

З початку проведення антитерористичної операції в районі здійснюється 
робота щодо всебічного соціального супроводу та ефективного вирішення 
проблемних питань учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
військовослужбовців.

Ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо підтримки заходів 
мобілізації та демобілізації. У друкованих засобах масової інформації району 
розміщені відповідні матеріали.

Рішенням п’ятнадцятої сесії Ніжинської районної ради 7 скликання від 
22.12.2017 року затверджена «Програма по відшкодуванню витрат 
організаціям-постачальникам за надані комунальні послуги членам сімей 
загиблих військовослужбовців та учасникам антитерористичної операції у 
Ніжинському районі на 2018 рік». Відповідно до програми у 2018 році 
додаткові пільги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції. 
На виконання Програми за 2018 рік за рахунок районного бюджету



відшкодовано організаціям-надавачам послуг 41880,55 грн. Учасники АТО 
користуються пільгами на безкоштовний проїзд.

Для забезпечення санаторно-курортними путівками управлінням 
соціального захисту населення на облік взято 18 осіб з числа учасників АТО, у 
2018 році 9 учасників бойових дій отримали путівки на санаторно-курортне 
лікування, 2 учасника бойових дій пройшли психологічну реабілітацію.

На даний час 6 родинам загиблих учасників антитерористичної операції 
району встановлено статус «Член сім’ї загиблого», посвідчення отримали 13 
членів сімей учасників антитерористичної операції, з них 5 користуються 
пільгами відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей».

З метою організації надання психологічної допомоги 
військовослужбовцям, які повернулися із зони проведення АТО, управлінням 
соціального захисту населення та центром соціальних служб для сім"ї, дітей та 
молоді проводились виїзні зустрічі з учасниками АТО разом з фахівцем 
психологом - волонтером.

На обліку в Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 
190 сімей, члени яких брали участь у проведенні антитерористичної операції, з 
них 3 сім’ї загиблих, в них 7 дітей, 176 сімей демобілізованих та 11 сімей, 
члени яких є мобілізованими на даний час.

В районі налагоджено тісну співпрацю з волонтерами, волонтерськими 
організаціями з питань надання ними психологічної підтримки, благодійної та 
гуманітарної допомоги учасникам АТО.

З питань поліпшення соціального, морально-психологічного та 
матеріального стану учасників АТО та членів їх сімей, Програмою передбачено 
сприяння у забезпеченні оздоровчими послугами дітей з родин учасників АТО 
у дитячих санаторіях підпорядкованих Управлінню охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації.

З метою поліпшення якості медико-реабілітаційних послуг та надання 
допомоги пораненим у ході антитерористичної операції, заходами Програми 
здійснюється активізація руху донорства серед жителів району.

Реалізація Програми сприятиме медичній та соціальній адаптації, 
психологічній реабілітації, професійній підготовці та перепідготовці учасників 
АТО, а також соціальному захисту членів їх родин. Виконання завдань та 
заходів Програми передбачає відновлення та попередження порушених 
внаслідок травм функцій, оптимальну реалізацію фізичного та соціально- 
психологічного потенціалу. військовослужбовців, які брали участь в АТО, з 
метою найскорішої їх інтеграції у суспільство.

Програму розроблено на 2019-2020 роки.

VI Ресурсне забезпечення реалізації Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджетів селищної та 
сільських рад, районного бюджету, передбаченого головним розпорядникам



коштів, які визначені виконавцями заходів, та інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки 
проекту районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 
головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання 
завдань і заходів Програми.

VII. Координація та контроль за реалізацією Програми

Координація та контроль за виконанням заходів Програми здійснюється 
управлінням соціального захисту населення, а за використанням коштів з 
районного бюджету - головними розпорядниками коштів, які визначені 
виконавцями заходів.

Управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації щороку до 25 січня готує та подає Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації узагальнений звіт про стан 
виконання завдань та заходів Програми і використання бюджетних коштів.

Додаток 1
Завдання та ' заходи Програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей в Ніжинському районі на 2019- 
2020 роки.

Додаток 2
Орієнтовний обсяг коштів районного бюджету, необхідний для реалізації 
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей в Ніжинському районі на 2019-2020 роки

Керівник апарату ТЛипко



Додаток 1
до Програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції 
та членів їх сімей в Ніжинському районі 
на 2019-2020 роки

Завдання та заходи Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей в Ніжинському районі 

на 2019 - 2020 роки

№
п\п

Найменування заходу Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

( за рахунок 
районного 

бюджету,селищної 
та сільських рад), 

тис.грн.
2019 2020

1. Забезпечення проведення обов’язкового медичного 
огляду військовослужбовців, звільнених у запас 
(демобілізованих), які були призвані на військову 
службу під час мобілізації, на особливий період з 
Ніжинського району.

Постійно 
2019-2020 роки

Ніжинська ЦРЛ 
Ніжинський районний 
центр 
ПМСД

- -

2 Направлення демобілізованих учасників АТО, 
жителів Ніжинського району, та членів сімей 
загиблих учасників АТО у яких виявлено 
порушення стану здоров'я, на стаціонарне 
обстеження , лікування ( в тому числі 
стоматологічне та стоматологічно-ортопедичне) у 
медичні заклади області та Ніжинського району, 
забезпечення їх транспортування (при необхідності) 
спецтранспортом.

Постійно 
2019-2020 роки

Ніжинська ЦРЛ 
Ніжинський районний 
центр 
ПМСД

65,0 65,0



9

3 Організація медичного супроводження 
демобілізованих військовослужбовців, жителів 
Ніжинського району,у проходженні медико- 
соціальних експертних комісій.

Постійно 
2019-2020 роки

Ніжинська ЦРЛ 
Ніжинський районний 
центр 
ПМСД

- -

4 Направлення дітей з сімей учасників АТО з числа 
жителів Ніжинського району, на оздоровлення у 
відомчих санаторіях, підпорядкованих Управлінню 
охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

Постійно 
2019-2020 роки

Ніжинська ЦРЛ 
Ніжинський районний 
центр 
ПМСД

- -

5 Направлення учасників АТО з числа жителів 
Ніжинського району для надання психологічної 
реабілітаційної допомоги у Центрі психологічної 
реабілітації на базі комунального лікувально- 
профілактичного закладу «Чернігівська обласна 
психоневрологічна лікарня», та до «Українського 
державного медико- соціального центру ветеранів 
війни» (с.Циблі).

Постійно 
2019-2020 роки

Ніжинська ЦРЛ

6 Активізація руху донорства серед жителів 
Ніжинського району для надання допомоги 
пораненим у ході АТО.

Постійно 
2019-2020 роки

Ніжинська ЦРЛ 
Ніжинський районний 
центр 
ПМСД

- -

7. Надання учасникам АТО першочергового 
санаторно-курортного лікування та першочергового 
забезпечення технічними засобами реабілітації.

Постійно 
2019-2020 роки

Управління
соціального захисту 
населення

- -

8. Здійснення роботи щодо вирішення соціально- 
побутових, житлових проблем родин мобілізованих 
громадян району та родин, члени сімей яких 
загинули в АТО.

Постійно 
2019-2020 роки

Районна державна 
адміністрація, селищна 
та сільські ради, 
управління соціального 
захисту населення

10,0 10,0

9. Здійснення ремонту житлових приміщень родинам 
загиблих учасників АТО

Постійно 
2019-2020 роки

Селищна та сільські 
ради . .
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10. Забезпечення надання соціальних послуг, у тому 
числі в рамках соціального супроводу, родинам 
учасників АТО та демобілізованих 
військовослужбовців.

Постійно 
2019-2020 роки

Районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

- -

11. Проведення анкетування учасників АТО стосовно 
реалізації соціальних гарантій відповідно до 
чинного законодавства з метою виявлення потреб 
та побажань у наданні соціальних, медичних, 
правових, оздоровчих та інших послуг.

Постійно 
2019-2020 роки

Районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
районна державна 
адміністрація, селищна 
та сільські ради

- -

12. Організація професійного навчання зареєстрованих 
безробітних з числа учасників АТО на замовлення 
роботодавців або для подальшої самозайнятості, 
провадження підприємницької діяльності.

Постійно 
2019-2020 роки

Міськрайонний центр 
зайнятості - -

13. Організація видачі ваучерів для осіб з числа 
учасників антитерористичної операції з метою 
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку 
праці.

Постійно 
2019-2020 роки

Міськрайонний центр 
зайнятості - -

14. Надання учасникам антитерористичної операції та 
членам їх сімей комплексу соціальних послуг для 
сприяння працевлаштуванню за принципом 
«єдиного вікна», а також під час проведення 
виїзних заходів до місць їх проживання.

Постійно 
2019-2020 роки

Міськрайонний центр 
зайнятості - -

15. Залучення працівників соціальних психологів 
району для психологічного супроводу 
мобілізованих учасників антитерористичної 
операції на базі міськвійськомату.

Постійно 
2019-2020 роки

Відділ освіти
- -

16. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
з питань соціального захисту учасників АТО, 
шляхом проведення нарад та семінарів, публікацій 
та виступів через засоби масової інформації.

Постійно 
2019-2020 роки

Управління
соціального захисту 
населення

- -

17. Забезпечення інформаційної підтримки заходів Постійно Сектор інформаційної
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мобілізації та демобілізації в районі.
Розроблення та поширення серед ветеранів війни з 
числа учасників антитерористичної операції 
пам’ятки щодо їх соціального захисту (інформація 
про «гарячі телефонні лінії», заходи соціального 
захисту та надання соціальних послуг учасникам 
АТО та членам їх сімей).

2019-2020 роки діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю РДА

18. Встановлення статусу «Член сім’ї загиблого» та 
видача посвідчень членам родин загиблих 
учасників АТО.

Постійно 
2019-2020 роки

Управління
соціального захисту 
населення

- -

19. Сприяння залученню волонтерських організацій до 
процесів соціальної реабілітації і адаптації 
учасників АТО.

Постійно 
2019-2020 роки

Районний центр 
соціальних служб для 
сім"ї, дітей та молоді

- -

Керівник апарату — ТЛипко



Додаток 2
до Програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей в 
Ніжинському районі 
на 2019-2020 роки

Орієнтовний обсяг коштів районного бюджету, необхідний для реалізації, 
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей в Ніжинському районі 
на 2019-2020 роки

Обсяг коштів, що 
пропонується залучити 
на виконання Програми

Всього в тому числі по 
роках: 

тис. грн
2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів 150 75 75
в тому числі:

районний бюджет, 
селищний та сільські 

бюджети

150 75 75

Витрати, пов’язані з виконанням всіх інших заходів Програми, будуть 
фінансуватися відповідно до призначень розпорядників коштів .

Керівник апарату <Г ТЛипко


