ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017РІК
Департамент соціальної та молодіжно політики облдержадміністрації
Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО на 2016
2018 роки (рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 №123)
1. Виконання заходів і завдань Програми
№
з/п

1

Заплановані заходи
Назва, зміст
заходу/напрям діяльності
Забезпечення соціальної
підтримки та адаптації
учасників
антитерористичної
операції, членів їх сімей, в
т.ч. членів сімей загиблих
(померлих) учасників
антитерористичної
операції

Запланований результат
Забезпечення матеріальної
підтримки сімей загиблих,
сімей померлих
демобілізованих
військовослужбовців та
особам, які отримали
поранення під час
проходження АТО

Поліпшення соціального
стану учасників
антитерористичної операції
та членів їх сімей

Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/напрям
діяльності
1.1 Надання одноразової
матеріальної допомоги сім’ям
загиблих, сім’ям померлих
демобілізованих
військовослужбовців та
особам, які отримали
поранення під час
проходження АТО в східних
областях України.

1.2 Вивчення потреб сімей
учасників антитерористичної
операції шляхом дослідження
їх соціально-побутових умов,
складання «соціальних
паспортів» для забезпечення
надання їм соціальної
допомоги.

Досягнутий результат
У 2017 році відповідно до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 13.02.2017
року №99 «Про внесення змін до розпорядження
голови облдержадміністрації від 27 жовтня 2014
року №629» збільшено розмір одноразової
матеріальної допомоги сім’ям загиблих, сім’ям
померлих демобілізованих військовослужбовців та
особам, які отримали поранення під час
проходження АТО в східних областях України.
Вказану допомогу у 2017 році виплачено:
По 60 тис. грн. - 16 сім’ям загиблих (померлих)
осіб, які брали участь в антитерористичній операції
на суму 960 тис. грн.;
По 20 тис. грн. - 41 особі, які отримали травми,
поранення, контузії, каліцтва на суму 820 тис. грн.
Забезпечено відвідування та здійснено початкову
оцінку потреб 11689 сімей мобілізованих, в тому
числі 8290 сімей демобілізованих, за місцем їх
проживання. У цих сім’ях виховується 8570 дітей.
В результаті проведеної роботи, виявлені такі
потреби:
працевлаштування 2654
особи,
забезпечення житлом - 1044 сімей, отримання
гуманітарної допомоги -1728 сімей, отримання
юридичної
допомоги
2068
сім’я,
оформлення/відновлення документів - 2051 сім’я,

отримання земельної ділянки - 8284 особи,
отримання твердого палива - 2369 сімей,
отримання матеріальної допомоги - 6893 сім’ї,
влаштування на оздоровлення до санаторнокурортних закладів - 2711 осіб, психологічна
допомога - 3640 осіб.
За результатами визначених потреб центрами
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
здійснюється надання соціальних послуг в межах
повноважень та переадресація до відповідних
закладів, установ, організацій.
З метою організації, здійснення та моніторингу
Задоволення потреб сімей
1.3. Проведення щомісячних
учасників
засідань дорадчих органів при надання соціальної підтримки сім’ям учасників
антитерористичної операції відповідно до їх потреб
антитерористичної операції райдержадміністраціях та
виконкомах міських рад міст
щомісячно проводяться засідання дорадчих органів
обласного значення, на які
при райдержадміністраціях і виконкомах міських
рад міст обласного значення та щомісячні наради
покладено завдання
під головуванням голови ОДА В.Коровія з
координації роботи з сім’ями
учасників антитерористичної
головами райдержадміністрацій та міськими
головами міст обласного значення.
операції, з метою організації,
здійснення та моніторингу
Проведено 102 засідання обласної земельної
надання соціальної підтримки
комісії облдержадміністрації в ході яких постійно
розглядались
питання
надання
учасникам
цим сім’ям відповідно до їх
потреб
антитерористичної операції земельних ділянок.
Забезпечення
1.4. Надання консультацій та Учасникам антитерористичної операції та членам
інформування учасників
аргументованих
роз’яснень сімей
загиблих
(померлих)
учасників
АТО та членів їх сімей про щодо
застосування
норм антитерористичної операції органами соціального
населення
постійно
надаються
право на пільги та державні чинного
законодавства
в захисту
частині соціальних пільг та консультації та роз’яснення норм чинного
гарантії
законодавства в частині соціальних пільг та
гарантій:
1) шляхом
організації гарантій.
прийомів
громадян З метою моніторингу підтримки та надання
допомоги учасникам АТО і членам їх сімей
мультидисциплінними
групами фахівців з виїздом органами соціального захисту населення на місцях
робочою групою Департаменту соціальної та
у райони (міста) області;
шляхом організації роботи
молодіжної політики ОДА здійснено 34 виїзди у
райони (міста) області, в ході яких проведено
«гарячих» телефонних ліній, в

тому числі, спільно з
громадськими/волонтерськими
організаціями

Надання всебічної
допомоги учасникам АТО
та членам сімей загиблих з
питань оформлення
соціальної допомоги

Соціальна захищеність
членів сімей загиблих
учасників
антитерористичної операції

Надання допомоги
учасникам АТО та членам
сімей загиблих з питань
навчання основам
комп’ютерної грамотності

Пільгове обслуговування
учасників АТО та членів їх
сімей в бібліотечних
закладах області

1.5.Забезпечення
супроводження соціальних
питань учасників
антитерористичної операції, в
тому числі тих, які
перебувають на лікуванні та
реабілітації у військових
госпіталях та інших закладах
охорони здоров’я і
соціального супроводу осіб з
інвалідністю за місцем
проживання.
1.9 Надання соціальної
грошової допомоги членам
сімей загиблих (померлих)
учасників антитерористичної
операції для компенсації за
пільговий проїзд.
1.10.Організація
безкоштовного навчання
основам комп’ютерної
грамотності учасників АТО та
членів їх сімей у
Регіональному тренінговому
центрі Вінницької обласної
універсальної наукової
бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва.
1.11. Організація і проведення
благодійної акції «Бібліотека воїнам АТО».

засідання
«круглих
столів»,
зустрічі
з
громадськими організаціями, громадянами.
В області організовано роботу телефонних
«гарячих ліній» для формування бази проблемних
питань і потреб учасників АТО та членів їх сімей,
на які звернулось 8246 осіб.
Забезпечено супроводження соціальних питань
учасників антитерористичної операції, в тому числі
тих, які перебувають на лікуванні та реабілітації, а
саме:
2378 військовослужбовців - Вінницьким обласним
клінічним госпіталем ветеранів війни;
309
військовослужбовців
ВОПНЛ
ім.
О.І.Ющенка;
145 поранених військовослужбовців- Військовомедичним клінічним центром.

За рахунок коштів районних, міських бюджетів
надано адресну грошову допомогу 277 членам
сімей
загиблих
(померлих)
учасників
антитерористичної операції для компенсації за
пільговий проїзд на загальну суму 588 тис.834 грн.
Проведено цикл тренінгів з основ комп’ютерної
грамотності та основ роботи в мережі Інтернет для
групи учасників АТО (30 осіб), в ході яких
учасники ознайомилися з апаратною складовою
комп'ютера, навчилися створювати текстові та
графічні файли, здійснювати самостійно пошук
необхідної інформації у світовій мережі Інтернет
тощо.
Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва з квітня 2015
року,
підтримавши
ініціативу
Національної
парламентської бібліотеки України, бере участь у
Всеукраїнській акції «Бібліотека українського

Пільгове обслуговування
учасників АТО та членів їх
сімей в театральновидовищних та музейних
закладах області

1.12. Забезпечення пільгового
відвідування учасниками АТО
та членів їх сімей театральновидовищних та музейних
закладів області

воїна».
За
результатами
реалізації
Акції
бібліотеками області за звітний період зібрано та
передано для читання українським військовим 513
примірники кращих зразків вітчизняної та світової
художньої літератури в перекладі українською
мовою, науково популярні видання з історії
Української держави, її культури.
До участі у культурно-мистецьких та виставкових
заходах впродовж звітного періоду було залучено
понад 1000 учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей.
В 2017 році в обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. К.А. Тімірязева продовжується Акція
«Бібліотека - воїнам АТО» (безкоштовний запис
учасників АТО до бібліотеки з видачою річного
читацького квитка).
Безкоштовно відвідали Вінницький обласний
краєзнавчий та художній музеї 438 учасників
антитерористичної операції, вистави Обласного
академічного музично-драматичного театру ім. М.
Садовського та обласного академічного лялькового
театру 1100 учасників антитерористичної
операції та члени їх сімей.
Учасники антитерористичної операції безкоштовно
відвідують Вінницькі обласні краєзнавчий та
художній музеї та їх філії.
Для учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей адміністрацією державного
історико-культурного
заповідника
«Буша»
проведено 72 безкоштовні екскурсії з м. Вінниця
до м. Могилів- Подільський та с. Буша.
Впродовж 2017 року обласним центром народної
творчості
були проведені: Всеукраїнський
фестиваль хорового мистецтва ім. М.Д.Леонтовича
та
обласна
виставка
образотворчого
та
декоративно-прикладного мистецтва «Різдвяне
диво», на які були запрошені учасники бойових

Надання соціальної
підтримки дітям учасників
антитерористичної операції

1.16.
Першочергове
влаштування до дошкільних
навчальних
закладів
дітей
учасників антитерористичної
операції та дітей загиблих
учасників антитерористичної
операції.

Здобуття освітньокваліфікаційних рівнів для
подальшої адаптації
учасників АТО та їх дітей;
матеріальна підтримка
учасників АТО та їх дітей

1.17. Компенсаційна виплата
за навчання учасників
антитерористичної операції та
їх дітей (уродженцям
Вінницької області та особам,
які на час подачі документів
до навчального закладу
офіційно були зареєстровані
на території Вінницької
області) на контрактній формі
навчання денного відділення
вищих навчальних закладів
Вінницької області І-ІІ та ІІІ-

дій.
Учасники антитерористичної операції беруть
участь у заняттях Клубу спілкування англійською
мовою з волонтерами та Клубу вивчення
англійської мови (початковий рівень) - «Експрес
англійська»,
що
проходять
щотижня
в
Інформаційно-ресурсному
центрі
«Вікно
в
Америку».
Обласним комунальним підприємством
«Вінницякіно» здійснювались кінопокази фільмів у
військових частинах, кінотеатрі «Родина» (м.
Вінниця) та в районних дирекціях кіномережі для
військовослужбовців, учнів загальноосвітніх та
вищих навчальних закладів.
Органами
соціального
захисту
населення
обліковано 14 дітей дошкільного віку (0-6 років)
загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції.
Діти
загиблих
(померлих)
учасників
антитерористичної
операції
та
із
сімей
військовослужбовців зараховуються першочергово
в дошкільні навчальні заклади за наявності довідки
про проходження служби в антитерористичній
операції.
Компенсаційна виплата у 2017 здійснена 252
студентам на загальну суму 2,1 млн грн (2 125 929
грн). Рішення 17 сесії обласної Ради 7 скликання
від 24.03.2017 №321,
рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання
від20.12.2017 №527

2.

Надання медичної
допомоги та забезпечення
реабілітації

Одержання учасниками
антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованим, повного
комплексу медичних
послуг

Одержання учасниками
антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованим, повного
комплексу медичних
послуг

Проходження повного
курсу реабілітації та
відновлення здоров’я
учасниками АТО в

IV рівнів акредитації,
незалежно від форми
власності закладу та які
вперше здобувають певний
освітньо-кваліфікаційний
рівень, ступінь
2.1. Забезпечення проведення
обов’язкового медичного
огляду військовослужбовців,
звільнених в запас
(демобілізованих), які були
призвані на військову службу
в особливий період
(демобілізовані
військовослужбовці) та
направлення демобілізованих
військовослужбовців у яких
виявлені порушення у стані
здоров’я, на стаціонарне
обстеження у заклади охорони
здоров’я.
2.2. Організація медичного
супроводження
демобілізованих
військовослужбовців шляхом
проведення періодичних
медичних оглядів, надання
всебічної допомоги таким
категоріям осіб у проходженні
медико-соціальних експертних
комісій.

2.3. Організація оздоровлення
та відпочинку (з наданням
оздоровчих або санаторнокурортних послуг) учасників

Лікарями загальної практики сімейної медицини
проведено обов’язковий медичний огляд 5478
військовослужбовців,
звільнених
у
запас
(демобілізованих),які були призвані на військову
службу під час мобілізації на особливий період та
2295 особам надано медичну допомогу, а також
направлено
на
стаціонарне
обстеження
демобілізованих військовослужбовців, у яких
виявлені порушення у стані здоров’я у заклади
охорони здоров’я.

Періодичні
профілактичні
медичні
огляди
проводяться лікарями загальної практики сімейної
медицини та лікарями консультативних поліклінік,
надається всебічна допомоги демобілізованим
особам
у
проходженні
медико-соціальних
експертних комісій.
Станом на 01.01.2018 на МСЕК направлено 455
осіб, встановлено групу інвалідності 320 особам, а
саме:
ІІІ група - 265 особам;
ІІ група - 47 особам;
І група - 8 особам.
Путівками
на санаторно-курортне лікування
забезпечено 487 учасників антитерористичної
операції, з яких 435 - учасників бойових дій, 52 інваліда війни.

санаторних закладах

Покращення
психоемоційного та
фізичного стану членів
сімей загиблих (померлих)

Надання допомоги
пораненим учасникам
антитерористичної операції

антитерористичної операції, в
тому числі демобілізованих
військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького
складу та працівників, які
брали участь в
антитерористичній операції у
супроводі членів їх сімей
(дружини, чоловіка)
2.4. Організація оздоровлення
та санаторно-курортного
лікування вдів загиблих
(померлих) учасників АТО
разом з дітьми дошкільного та
молодшого шкільного віку,
батьків загиблих (померлих)
учасників АТО
2.5 .Забезпечення
транспортування осіб з
інвалідністю з числа учасників
антитерористичної операції,
які мають поранення до
закладів охорони здоров’я,
протезно-ортопедичних
підприємств та установ, що
надають послуги з реабілітації,
лікування та адаптації.

Станом на 05.01.2018 на обліку в органах
соціального захисту населення перебуває 869
учасників антитерористичної операції (з них: 797 учасників бойових дій та 72 - інвалід війни).

У 2017 році Департаментом соціальної та
молодіжної політики облдержадміністрації за
рахунок коштів обласного бюджету організовано
оздоровлення та відпочинок 20 осіб (9 вдів разом з
11 дітьми) військових, які загинули на сході
України у клінічному санаторії «Авангард» м.
Немирів.
У м. Вінниці постійно працюють спеціалізовані
транспортні служби для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями, а саме:
- при Вінницькому протезно-ортопедичному
підприємстві;
- Служба з надання послуг з безкоштовного
перевезення осіб з інвалідністю І-ІІ групи з
порушенням
опорно-рухового
апарату
при
Вінницькому міському центрі реабілітації інвалідів
«Г армонія»;
- при місцевих центрах реабілітації інвалідів та
дітей-інвалідів «Промінь» та «Поділля».
В Іллінецькому районі діє служба «Соціальне
таксі» при Іллінецькому територіальному центрі
соціального обслуговування громадян (надання
соціальних послуг) безкоштовними послугами
якого
користуються
особи
з
обмеженими
фізичними
можливостями
для
поїздок
до
лікувально-профілактичних,
ортопедичних
закладів,
на
консультації
до
спеціалістів

соціального захисту, психологів, для отримання
юридичних послуг та відвідування соціальних
закладів району.У м. Хмільник діє соціальнотранспортна служба «Надія» при Територіальному
центрі соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) для безкоштовного перевезення
людей з інвалідністю та інших мало мобільних
верств населення.
Соціальна підтримка
учасників
антитерористичної операції

Надання медичної
допомоги учасникам
антитерористичної операції

Надання медичної
допомоги учасникам
антитерористичної операції

2.6. Залучення фахівців з
фізичної реабілітації до
реабілітаційного процесу в
госпіталях для ветеранів війни
та закладах охорони здоров’я,
що здійснюють реабілітацію
учасників антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованих
військовослужбовців.
2.7. Визначити Обласний
клінічний госпіталь для
ветеранів війни головним
координатором роботи по
організації надання медичної
допомоги, проведення
відновного лікування та
реабілітаційних заходів
учасників антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованих.
2.8. Забезпечити створення та
організацію роботи на базі
обласного клінічного
госпіталю ветеранів війни
обласного центру
організаційно-методичного
супроводу та координації
роботи по медичному

У Вінницькому обласному клінічному госпіталі
ветеранів війни наявні та укомплектовані посади:
лікар ЛФК - 1,0 посади, інструктор з ЛФК - 1,0
посади, лікар фізіотерапевт - 2,75 посади.

Вінницький
обласний
клінічний
госпіталь
ветеранів
війни
є
центром
організаційнометодичного супроводу та координації роботи по
медичному
забезпеченню,
реабілітації
та
відновному
лікуванню
учасників
антитерористичної
операції,
в тому
числі
демобілізованих та членів сімей загиблих.

З 2015 року діє Обласний центр допомоги
учасникам
антитерористичної
операції
(консультативно-дорадчий орган), який утворено
на
базі Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю ветеранів війни (розпорядження голови
Вінницької ОДА від 07.10.2015 року №632).
Основним завданням Центру є відпрацювання
спільно
з
структурними
підрозділами

забезпеченню, реабілітації та
відновному лікуванню
учасників антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованих та членів їх
сімей.

Надання медичної
допомоги учасникам
антитерористичної операції

Надання медичної
допомоги учасникам
антитерористичної операції

5.

Вшанування пам’яті
учасників
антитерористичної
операції.

Увічнення пам’яті
загиблих учасників
антитерористичної операції

Увічнення пам’яті

облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкомами міських рад міст обласного значення,
територіальними органами міністерств інших
центральних органів виконавчої влади плану
взаємодії з організації роботи з учасниками АТО та
членами їх сімей.
Отримали стаціонарне лікування, медичну та
психологічну
реабілітацію
2378
учасників
антитерористичної
операції,
в тому
числі
демобілізованих.
На базі обласних закладів охорони здоров’я
функціонують профільні комісії з розгляду питань,
пов’язаних із лікуванням та медичною
реабілітацією учасників антитерористичної
операції, в тому числі демобілізованих та членів їх
сімей.

2.9. Забезпечити організацію
на базі обласних закладів
охорони здоров'я (обласної
клінічної лікарні ім. М.І.
Пирогова, обласної
психоневрологічної лікарні ім.
акад. О.І. Ющенка, обласного
клінічного госпіталю
ветеранів війни) профільних
комісій з розгляду питань,
пов’язаних із лікуванням та
медичною реабілітацією
учасників антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованих та членів їх
сімей
2.10. Забезпечення зубного
Послугами зубного протезування забезпечені 398
учасників антитерористичної операції на загальну
протезування учасників АТО,
які цього потребують (за
суму 504 тис.900 грн.
винятком протезування з
дорогоцінних металів)
5.1.
Виділення
місць
на Виділення місць здійснюється на центральних
центральних алеях кладовищ алеях
кладовищ
для
поховання
загиблих
для
поховання
загиблих (померлих)
осіб,
які
брали
участь
в
(померлих) осіб, які брали антитерористичній операції.
участь в АТО.
5.2.Забезпечення
поховання Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту

загиблих учасників
антитерористичної операції

загиблих (померлих) осіб, які
брали участь в АТО (у межах
вимог діючого законодавства).

6.1. Надання безоплатної
первинної та вторинної
правової допомоги особам, які
беруть (брали) участь в АТО
та членам їх сімей відповідно
до Закону України ,,Про
безоплатну правову
допомогу” .
7.1. Надання психологічної
підтримки учасникам
антитерористичної операції, а
також демобілізованим,
членам їхніх сімей, в тому
числі в закладах охорони
здоров’я.

6.

Надання юридичної
допомоги.

Забезпечення правовою
допомогою учасників
антитерористичної операції
та членів їх сімей

7.

Забезпечення соціальної
адаптації та надання
психологічної допомоги
учасникам
антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованим та членам
їхніх сімей.

Психологічна реабілітація
учасників
антитерористичної операції
та членів їх сімей

Соціальна та психологічна
реабілітація учасників АТО
та членів їх сімей, членів
сімей загиблих (померлих)
учасників АТО

7.2. Надання психологічної
підтримки та проведення
соціальної реабілітації
учасників антитерористичної
операції, а також
демобілізованих, членів їх
сімей та членів сімей загиблих
(померлих) учасників
антитерористичної операції. .

соціальної
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації здійснено організаційні та
координаційні
заходи
щодо
проведення
поховальних процесій 38 загиблих (померлих)
учасників бойових дій на території області.
Здійснюється
встановлення
меморіальних
пам’ятних дошок загиблих (померлих) учасників
АТО на фасадах установ, організацій.
Послуги
первинної
та
вторинної
правової
допомоги
надано
1088
учасникам
антитерористичної операції.

У Вінницькому обласному клінічному госпіталі
ветеранів війни (кабінет психотерапії) курс
психотерапевтичної та психологічної реабілітації
пройшли
2378
учасників
антитерористичної
операції, в тому числі демобілізованих.
Психологом та психотерапевтом розроблена карта
психологічної діагностики учасників АТО.
З метою активізації діяльності центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді щодо
психологічної
підтримки
сімей
учасників
антитерористичної операції до штатних розписів
станом на 01.06.2017 року введено 31 посаду
психологів, фактично на яких працює 22 фахівці з
відповідним рівнем освіти.
Крім того, послуги з психологічної підтримки
учасникам антитерористичної операції та членам їх
сімей у районах та містах області надаються у
співпраці із психологами військкоматів та закладів
освіти, приватними психологами, психологами з
числа
волонтерів,
лікарями та
медичними

Соціальна підтримка дітей
учасників АТО та членів
сімей загиблих учасників
АТО

7.3. Забезпечення психологопедагогічного супроводу дітей
шкільного
віку
із
сімей
учасників антитерористичної
операції.

психологами обласної психоневрологічної лікарні
ім. акад. О.І. Ющенка.
У першому семестрі 2017-2018 навчальному році
психологічним супроводом охоплено 2802 учня , в
тому числі 49 дітей з сімей загиблих (померлих)
учасників антитерористичної операції. Соціальні
педагоги супроводжують 2142 дитини шкільного
віку.
В рамках супроводу психологічні та соціальнопедагогічні
послуги
надаються
у
формі:
індивідуальних
консультацій,
проведення
профілактичних
заходів
щодо
запобігання
виникненню стресових, кризових та тривожних
станів,
психологічного
діагностування,
психокорекцій
них
занять,
виступів
на
батьківських зборах, інформування про ресурси,
громадські організації, служби, що працюють у
сфері
допомоги
сім’ям
учасників
антитерористичної операції, волонтерської роботи.
В закладах освіти області для учнів різних вікових
категорій проводяться:
- виховні
заходи
в
рамках
«години
психолога» на теми: «Воїни АТО - герої
України», «Учасники АТО - наші герої»,
«Вшанування загиблих учасників АТО, які
навчались в загальноосвітніх школах міста»,
«Психологічна підтримка в надзвичайних
ситуаціях».
- Комунікативні ігри та ігри на групову
взаємодію «Подаруй подарунок другові»,
«Добре серце», «Я хочу подружитися»;
- Корекційно-розвивальні заняття, спрямовані
на формування толерантних стосунків в
колективах
та
розвиток
адекватної
самооцінки учнів, попередження проявів
підвищеного рівня тривожності.
Соціальні педагоги та практичні психологи

Психологічна реабілітація
учасників АТО та членів їх
сімей

Соціальна адаптація та
психологічна підтримка
сімей учасників АТО.
Популяризація естетичного
дозвілля, здорового та
активного способу життя

7.4. Приведення штатних
нормативів практичних
психологів та соціальних
педагогів навчальних закладів,
у яких
виховуються/навчаються діти
з сімей учасників АТО,
відповідно до потреб таких
закладів, у межах штатної
чисельності та наявного фонду
заробітної плати.
7.5. Здійснення соціальної
адаптації учасників АТО та
членів їх сімей, членів сімей
загиблих (померлих) учасників
АТО шляхом організації та
проведення спортивних та
культурно-масових заходів, в
т.ч:
- залучення до участі в
спортивно-масових заходах,
організація спортивних
турнірів, змагань, відвідування
басейнів, тренажерних залів
тощо та сприяння участі в
районних, обласних,
Всеукраїнських змаганнях;
- організація та проведення

відвідали вдома 1491 учня з сімей учасників
антитерористичної операції та 29 учнів з сімей
загиблих в антитерористичній операції з метою
оцінки потреб дітей, обстеження матеріальнопобутових
умов
їх
проживання,
надання
психологічних
консультацій
та
соціальнопедагогічних послуг.
В освітніх закладах області, в яких навчаються діти
шкільного віку, працюють 406 практичних
психологів та 290 соціальних педагогів, які
забезпечують потребу у наданні психологічних та
соціально-педагогічних послуг дітям із сімей
учасників антитерористичної операції, в тому числі
дітям з сімей загиблих(померлих) учасників
антитерористичної операції.

Департаментом соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації для учасників АТО з сім’єю
(дружина, діти) організовано проект у форматі
сімейного відпочинку та проведено «Літній
наметовий табір сімейного розвитку для учасників
антитерористичної операції та їх сімей» із
залученням роботи психологів, в якому взяли
участь:2017 рік - 80 осіб (31 сім’я).
Організовано
та
проведено
Департаментом
соціальної
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації обласне свято «Ми - одна
сім’я! Ми - одна родина!» з нагоди відзначення
Міжнародного дня сім’ї для дітей учасників АТО.
Центром «Спорт для всіх» проведені Дні активного
дозвілля
у «Літньому наметовому таборі
сімейного розвитку для учасників АТО та членів їх
сімей» в ході яких реалізовано заходи та змагання з
веслування
на
катамарані,
дартсу,
фрізбі,
спідмінтону,
пляжного
волейболу,
футболу,

культурно-мистецьких
заходів, в т.ч. свята «День
Святого Миколая» для дітей
загиблих (померлих) учасників
АТО тощо;
- організація та проведення
«Літнього наметового табору
сімейного розвитку для
учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей»;
- організація заходів,
спрямованих на підвищення
конкурентоздатності
учасників АТО на ринку праці
шляхом відновлення,
вдосконалення, набуття нових
знань, умінь і навичок у т.ч.
проведення тренінгів з бізнеспланування та ведення власної
справи, в т.ч. фермерського
господарства, кооперативу
тощо.

пейнтболу, початкового навчання плаванню для
дітей.
Організовано та проведено інтелектуальний турнір
з гри «Що? Де? Коли?» до Дня захисника України
«Сила нескорених» в міському Палаці мистецтв.
На турнір були запрошені команди, які в зоні АТО
та в тилу захищають незалежність нашої країни.
Учасниками
гри
стали наступні
команди:
«Зв’язківець»
(військовачастина
А
1660),
«Патріот» (військові медики, учасники АТО),
«Подільська громада» (команда волонтерів БФ
«Подільська громада, співорганізатори турніру),
«Брандмейстер»
(Головне управління ДСНС
України у Вінницькійобласті), «КОП» (Управління
патрульної поліції м. Вінниці) та команди
майбутніх захисників України: «ВТК» (студенти
відділення воєнізованої охорони Вінницького
транспортного коледжу), «Fireman» (студенти ВПУ
ЛДУБЖД у м. Вінниці), «CSS» (майбутні військові
медики, студенти ВНМУ імені М.І. Пирогова)
Проведено
15
обласний
дитячо-юнацький
фестиваль мистецтв «Сурми звитяги» (конкурс
української
патріотичної пісні,
поезії
та
живописних робіт) організований Вінницьким
крайовим молодіжним об’єднанням «Молода
Подільська Січ» за підтримки Департаменту
соціальної
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації, у якому взяли участь 80
учасників з Вінницької області.
Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту
соціальної та молодіжної політики ОДА спільно з
громадською організацією «Асоціація ветеранів,
інвалідів війни та волонтерів АТО» організовано
Зимову подорож до Маєтку Святого Миколая
(Картпати)
для
120
дітей
учасників
антитерористичної операції, тур «Подорож «У
гості до Св.Миколая» (Коломия) для відвідування

музеїв
«Писанка» та «Національного музею
народного мистецтва Гуцульгцини та Покуття».
Проедено обласну акцію «Подорож у дитячий світ»
знагоди Дня захисту дітей (на базі Подільського
зоопарку) участь, в якій взяли понад 200 дітей
учасників бойових дій.
Організовано
триденний
екскурсійний
тур
«Перлини Карпат» в рамках відзначення в області
Дня захисту дітей для 45 дітей, батьки яких є
учасниками антитерористичної операції (2017 рік).
Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту
соціальної та молодіжної політики ОДА у 2017
році організовано безкоштовне відвідування дітей
учасників АТО культурно-розважальних заходів
(«Роликова Арена» - 141 дитина; «МегамошаГалактика»
- 94 дитини,
кінотеатр ім.
М.Коцюбинського та "SmartCinema" - 168 дітей,
дитячі вистави 275 дітей учасників АТО, театри та
вистави 966 учасників АТО та члени їх сімей
(вистава «Стіна» Київської театр-студії - 30 осіб,
змагання серед шрифт-пілотів України у другому
етапі DCUHa аеродромі «Калинівка» - 100 осіб,
відвідування «Мотузкового парку» (35 осіб),
участь в майстер-класах мережі магазинів «Магік»
(25 осіб). Відділом допомоги учасникам АТО
Департаменту соціальної та молодіжної політики
ОДА
спільно з
громадською
організацією
«Асоціація ветеранів, інвалідів війни та волонтерів
АТО» організовано відвідування аквапарку «7
Океан» (м.Хмельницький) для 450 дітей учасників
АТО.
З метою залучення дітей віком від 2,5 до 16 років
до навчання в позаурочний час, розвитку їх
логічного мислення Департаментом налагоджено
співпрацю з сучасним освітнім центром для дітей і
дорослих HUB School (м.Вінниця). Так, 4 дітей
учасників навчалися в денному таборі протягом

Соціальна адаптація та
психологічна підтримка
сімей учасників АТО

7.6 Організація для дітей
учасників АТО, дітей
загиблих, померлих
військовослужбовців,
учасників АТО спільно з
сім’ями відпочинку,
туристичних поїздок,
екскурсій в межах області, по
Україні та за її межами.

літніх канікул за напрямками LEGO роботехніка.
За фінансової підтримки Департаменту для 15
дітей учасників АТО було організовано відпочинок
(1 зміна) в літньому таборі IT-SCOUTS, який
проводився
в
Вінницькому
національнотехнічному університеті, метою якого було
розвиток навичок програмування, робототехніки,
вивчення англійської мови, а також проведення
розважальних заходів (квести, екскурсії на
технологічні підприємства і IT-компанії).
Департаментом за підтримки учасників бойових
дій, які брали безпосередню участь в АТО, для 54
дітей напередодні Дня знань було проведено пікнік
на природі, метою якого було об’єднання усіх в
одну велику родину патріотів своєї держави, які
вміють гарно та корисно відпочивати. За підтримки
«Спорт для всіх» було організовано спортивні
заходи, в яких брали участь і діти і дорослі.
Проведено широку інформаційну кампанію з
питань надання допомоги та забезпечення
учасників АТО та членів їх сімей соціальними
послугами.
Здійснюється оздоровлення та відпочинок дітей
учасників антитерористичної операції, в т.ч.
загиблих (померлих), на території України та за
кордоном за рахунок коштів обласного бюджету :
- у Польщі (2017 рік) 20 дітей учасників
антитерористичної операції, в тому числі дітей
загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції
- у Чехії (2017 рік) 36 дітей загиблих (померлих)
учасників антитерористичної операції .
У 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету
організовано оздоровлення та відпочинок 20 осіб (9
вдів разом з 11 дітьми) військових, які загинули на
сході України у клінічному санаторії «Авангард»
м. Немирів Вінницької області.

s.

Сприяння інститутам
громадського суспільства у
проведенні заходів з
реабілітації та соціальної
адаптації демобілізованих
військовослужбовців

Стимулювання
громадських організацій
щодо вирішення
актуальних проблем
учасників АТО та членів їх
сімей

8.1 Налагодження співпраці з
благодійними,
волонтерськими, релігійними,
громадськими організаціями з
метою їх залучення до надання
допомоги учасникам АТО

Психологічна підтримка
учасників АТО та членів їх
сімей

8.2 Сприяти утворенню груп
підтримки, самодопомоги та
взаємодопомоги для учасників
антитерористичної операції та
членів їх сімей та залучення до
таких груп

Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту
соціальної
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації налагоджена співпраця з 64
громадськими організаціями, які надають допомогу
та
підтримку
учасникам
антитерористичної
операції та членам їх сімей на території області.
Проведено зустріч з представниками районних
громадських організацій учасників бойових дій у
зоні АТО Вінницької області, у якому взяли участь
15
інститутів
громадянського
суспільства
(23.03.2017 року).
Проведено зустріч з представниками районних
громадських організацій учасників бойових дій у
зоні АТО Вінницької області, у якому взяли участь
13
інститутів
громадянського
суспільства
(22.09.2017 року).
Згідно з дорученням голови обласної державної
адміністрації від 03.10.2014 №01.01-11/5432 в усіх
районах та містах обласного значення створені
мобільні робочі групи із надання адресних
соціальних послуг в територіальних громадах та
забезпечення
взаємодії
суб’єктів
соціальної
роботи. До їх складу увійшли представники
структурних
підрозділів,
відповідальних
за
реалізацію державної сімейної політики, служб у
справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, органів соціального захисту
населення, установ та закладів освіти, охорони
здоров’я, уповноважених органів Національної
поліції, базових центрів зайнятості, управлінь
Пенсійного
фонду
України,
громадських
організацій та об’єднань тощо.
Мобільними робочими групами здійснено 980
виїздів до 863 населених пунктів області.
Послугами охоплено 35 сімей загиблих учасників
антитерористичної операції 36 сімей та 29 окремих
осіб - поранених учасників антитерористичної

Стимулювання
громадських організацій
щодо вирішення
актуальних проблем
учасників АТО та членів їх
сімей

8.3 Підтримка заходів
волонтерських, благодійних,
громадських організацій,
спрямованих на реабілітацію
та соціальну адаптацію
демобілізованих
військовослужбовців, членів їх
сімей та членів сімей загиблих
учасників АТО

операції, 1320 сімей та 425 окремі особи,
мобілізовані для участі в антитерористичній
операції.. В результаті роботи під час виїздів
прийнято рішення стосовно соціального супроводу
3 сімей учасників антитерористичної операції.
Підтримано ініціативу громадського активіста,
учасника бойових дій в реалізації проекту «Літній
наметовий табір сімейного розвитку для учасників
антитерористичної операції та їх сімей».
Підтримано ініціативу громадської організація
«Автомайдан Вінниччини» щодо проведення
проекту «Жити!», спрямованого на соціальну
підтримку
дружин
загиблих
учасників
антитерористичної операції Вінницької області .
Підтримано
військово-патріотичний
проект
допомоги
військовослужбовцям,
учасникам
антитерористичної операції на території Донецької
та Луганської областей «Свій за свого, брат за
брата!» Громадською організацією «Суспільні
ініціативи Козятинщини».
Підтримано проведення засідання «круглого
столу» на тему: «Якість надання психологічних та
психотерапевтичних послуг населенню м. Вінниці
та Вінницької області» ініційованого громадською
організацією
«Прогресивні жінки з метою
висвітлення
досягнень
та
проблем
галузі,
можливості отримання фахової психологічної та
психотерапевтичної допомоги мешканцями міста
та області, якості підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців, що надають послуги, етичні
засади їх діяльності.
Проведено
засідання
конкурсної
комісії
з
визначення
проектів
(заходів)
інститутів
громадянського суспільства, для реалізації яких
надаватиметься фінансова підтримка у 2018 році. У
сфері допомоги учасникам антитерористичної
операції на реалізацію своїх проектів отримали

9.

Патріотичне виховання
молодого покоління

Виховання патріотично
налаштованої учнівської
молоді

9.1 Організація зустрічей
дітей, учнівської та
студентської молоді з
учасниками
антитерористичної операції

10.

Залучення міжнародної
допомоги щодо створення
системи реабілітації та
адаптації учасників
антитерористичної
операції

Вирішення нагальних
питань учасників АТО за
допомогою залучення
міжнародної допомоги до
створення системи
реабілітації та адаптації
учасників АТО

10.1. Сприяння співпраці з
міжнародними організаціями
стосовно реалізації наявних та
запровадження нових проектів
технічної та фінансової
допомоги, спрямованих на
реабілітацію та реінтеграцію
учасників антитерористичної

кошти наступні організації:
- Громадська організація «Вінницьке обласне
товариство психологів та психотерапевтів», яка
реалізовуватиме проект «Створення Вінницького
центру психосоціальної реабілітації ветеранів та
учасників АТО»;
- Вінницька обласна громадська організація
інвалідів A-VESTA із проектом «Коло допомоги».
Відповідно до Порядку проведення конкурсу з
визначення
програм
(проектів,
заходів),
розроблених
інститутами
громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12
жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами), з
переможцями конкурсу будуть укладені договори
про реалізацію заходів.
У навчальних закладах області проводиться
активна робота з національно-патріотичного
виховання. Зокрема, зустрічі з учасниками
антитерористичної операції, уроки мужності, усні
журнали, виховні години, години спілкування,
перегляд відеофільмів.
В навчальних закладах області проведено понад
400 зустрічей з учасниками антитерористичної
операції, 530 акцій за участі учасників бойових дій,
127 учасників антитерористичної операції були
запрошені на свято Першого дзвоника та перший
урок «Моя Батьківщина - Україна»
За
підтримки
Свєнтокшиського
воєводства
організовано оздоровлення та відпочинок дітей
учасників антитерористичної операції у Польщі,
Чехії.
Підтримано
проект
громадської
організації
«Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій
та волонтерів АТО» - Міжнародна конференція
«Ветерани війни за МИР». Захід проходив за участі

операції, запровадження
успішних моделей реабілітації
та реінтеграції
демобілізованих
військовослужбовців

військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції на території Донецької та Луганської
областях, представників Фонду Девіда Лінча
(США), членів асоціації «Вчені світу за мир», місії
ОБСЄ, офісу НАТО в Україні, Представництва ЄС
в Україні, міжнародного комітету Червоного
Хреста, медичного корпусу армії США. Метою
конференції є консолідація організацій учасників
бойових дій з різних країн світу та створення
спільної міжнародної платформи для налагодження
подальшої співпраці в досягненні миру.
Підтримано ініціативу громадської організації
«Вінницька обласна організація інвалідів «А
Веста» щодо реалізації проекту "Побратим.
Правова допомога ветеранам за принципом
"рівний-рівному" в рамках програми «Школа
ветеранів»
за
підтримки
Фонду
сприяння
демократії посольства США в Україні.
Проведено
засідання
«круглого
столу»
з
представниками
ОБСЄ
щодо
обговорення
забезпечення підтримки та надання допомоги
учасникам АТО та членам їх сімей.
Проведено зустріч з представниками Верховного
комісара ООН у справах біженців в Україні щодо
впровадження інноваційних проектів спрямованих
на реабілітацію
та реінтеграцію
учасників
антитерористичної операції.
Проведено засідання «круглого столу» за участі
голови облдержадміністрації В.Коровія, голови
Державної служби у справах ветеранів війни і АТО
А.Дерев’янком, президента Асоціації ветеранських
організацій Євросоюзу EUROMILЕмануеля Якоба
щодо обговорення актуальних питань підтримки
учасників бойових дій на Сході України та їхніх
сімей.
Скайп-конференція
з
«Центром
психологічної реабілітації ветеранів війни США»
щодо обговорення практик надання психологічної

11.

Надання комплексних
послуг сприяння
соціальній адаптації та
ефективного вирішення
проблем учасників АТО та
членів їх сімей, родин
загиблих (померлих)
учасників АТО

Активізація громадського
руху у Вінницькій області,
залучення громадських
організацій до вирішення
актуальних проблем
учасників АТО та членів їх
сімей

10.2 Сприяння громадським
організаціям у реалізації
проектів, що фінансуються з
рахунок коштів Міжнародного
благодійного фонду,
грантових проектів тощо.

Інформаційне забезпечення
учасників АТО

11.1.Виготовлення та
поширення серед учасників
антитерористичної операції
пам’яток, «дорожніх карт»
щодо пільг та державних
гарантій.

реабілітації учасників АТО.
Підтримка проектів, що фінансуються за рахунок
коштів Міжнародного благодійного
фонду,
грантових проектів, тощо здійснюється шляхом
надання
організаціям
листів-підтримки
на
Міжнародний благодійний фонд, інформаційного
супроводу, часткового співфінансування тощо.
Підтримано ініціативу ГО «Вінницька обласна
організація інвалідів «А-ВЕСТА» щодо реалізації
проекту "Побратим. Правова допомога ветеранам
за принципом "рівний-рівному" в рамках програми
«Школа ветеранів», який впроваджується за
підтримки фонду сприяння демократії посольства
США в Україні.
Підтримано
ініціативу
української
діаспори
Польщі, якою було організовано відпочинок на
природі
дітей
загиблих
учасників
антитерористичної операції та тих, які знаходяться
на передовій.
Поширено серед органів соціального захисту,
громадських
організацій,
учасників
антитерористичної операції такі інформаційні
матеріали:
брошуру
«На
допомогу
захисникам
Батьківщини»;
- оновлений буклет «Пам’ятка щодо пільг та
державних гарантій учасникам антитерористичної
операції та членів сімей загиблих учасників
антитерористичної
операції»
серед
органів
соціального захисту населення,
громадських
організацій, учасників антитерористичної операції;
- брошуру «Пам’ятка учасникам АТО. Права,
обов’язки та гарантії соціального захисту»;
- буклети «Демобілізація. Питання та відповіді»;
- буклети «Як подолати наслідки травматичних
подій»;
- буклети «Що таке безоплатна вторинна правова

Забезпечення ефективності
та оперативного вирішення
проблемних питань
учасників АТО та членів їх
сімей

Надання гарантованих
пільг 100%
демобілізованих учасників
АТО, членам їх сімей та
родинам загиблих
учасників АТО

11.2 Визначення окремого
працівника (координатора) на
рівні району (міста) з
виключними
функціональними
повноваженнями з координації
роботи у напрямку допомоги
учасниками АТО та
розміщенням у ЦНАПі
11.3 Запровадження надання
послуг учасникам АТО та
членам їх сімей за принципом
“єдиного вікна” в
районних/міських органах
соціального захисту

допомога та як її отримати?»;
- буклети «Менський санаторій «Остреч» тощо.
На сайті облдержадміністрації створено банер
«Обласний центр допомоги учасникам АТО», на
якому
розміщують
новини,
інформаційні
матеріали, актуальна інформація для учасників
АТО.
У кожній райдержадміністрації та міській раді міст
обласного
значення
визначено
окремого
працівника (координатора) по роботі з учасниками
АТО.
Створено реєстр із 37 координаторів по роботі з
учасниками АТО, інформація про яких розміщена
на банері «Обласний центр допомоги учасникам
АТО» обласної державної адміністрації в розділі
«Актуально для учасників АТО».
З метою підвищення ефективності вирішення
проблемних
питань
допомоги
учасникам
антитерористичної
операції
у
Департаменті
соціальної та молодіжної політики обласної
державної адміністрації створено відділ допомоги
учасникам
АТО
(розпорядження
голови
облдержадміністрації від 09.03.2016 №138).
Також налагоджено чіткий механізм роботи у
вказаному напрямку з державними організаціями,
які знаходяться за іншими адресами, а саме: з
Департаментом
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Вінницьким
обласним
центром
зайнятості,
Головним
управлінням
Держгеокадастру України у Вінницькій області,
Регіональним центром надання вторинної правової
допомоги у Вінницькій області, Обласним
військовим комісаріатом та іншими.
Робота Центру та органів соціального захисту
населення спрямована на спільне вирішення
проблем учасників антитерористичної операції за
принципом "єдиного вікна" та максимальної

Створення умов для
підвищення професійної
компетентності
працівників, які працюють
з учасниками АТО та
членами їх сімей

Стимулювання ГО щодо
вирішення актуальних
питань учасників АТО та
членів їх сімей
Формування позитивного
іміджу державного
службовця, поширення
кращих практик серед
районів/міст області

11.4 Забезпечення навчання
сучасним методикам,
консультування, супроводу,
інтерв’ювання працівників,
відповідальних за надання
допомоги учасникам АТО та
їх сімей, зокрема, організація
та проведення семінарів,
тренінгів, навчальних модулів,
«круглих столів» для
координаторів районів/міст
області, відповідальних за
роботу з учасниками АТО та
членами їх сімей
11.5 Організація та проведення
координаційних зустрічей з
місцевими громадськими
організаціями учасників АТО
в районах/ містах області
11.6 Систематизація
найкращих практик надання
допомоги учасника АТО та
членам їх сімей у
районах/містах області та їх
поширення

координації дій у напрямку надання такої
допомоги на місцевому рівні.
Організовано та проведено 7 семінарів, 3 тренінги,
32 «круглі столи» для координаторів районів/міст
області, відповідальних за роботу з учасниками
АТО та членами їх сімей з метою навчання
сучасним методикам, консультування, супроводу,
інтерв’ювання працівників, відповідальних за
надання допомоги учасникам АТО та їх сім’ям.

Проведено 22
координаційних зустрічей з
місцевими громадськими організаціями учасників
АТО в районах та містах області.

1. Проект громадської організації ВА «Асоціація
ветеранів інвалідів війни та волонтерів АТО» «Літній наметовий табір сімейного розвитку для
учасників антитерористичної операції та їх сімей»,
мета якого - психологічна реабілітація всіх членів
родини учасника антитерористичної операції
(батька, матері, та їхніх дітей) одночасно.
2. Проект громадської організації «Автомайдан
Вінниччини» - «Жити!», мета якого - соціальна
підтримка
дружин
загиблих
учасників
антитерористичної операції Вінницької області.
3. Проект громадської організації «Брат за брата» «Футбольний турнір з міні футболу серед
учасників антитерористичної операції», мета якого
- соціальна адаптація до мирного життя учасників
антитерористичної операції.

Постійний моніторинг
потреб учасників АТО та
ЧС оперативне та
ефективне вирішення
проблемних питань

11.7 Розробка електронного
реєстру потреб учасників АТО
відповідно до соціальних
паспортів з online
моніторингом їх забезпечення

Інформація
щодо
забезпечення
учасників
антитерористичної
операції
соціальними
послугами узагальнюється відділом допомоги
учасникам АТО.
Електронний реєстр потреб учасників АТО
відповідно до соціальних паспортів з online
моніторингом їх забезпечення перебуває на стадії
розроблення.____________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА І квартал 2018 року
Департамент соціальної та молодіжно політики облдержадміністрації
Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО на 2016
2018 роки (рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 №123)
1. Виконання заходів і завдань Програми
№
з/п

1

Заплановані заходи
Назва, зміст
заходу/напрям діяльності
Забезпечення соціальної
підтримки та адаптації
учасників
антитерористичної
операції, членів їх сімей, в
т.ч. членів сімей загиблих
(померлих) учасників
антитерористичної
операції

Запланований результат
Забезпечення матеріальної
підтримки сімей загиблих,
сімей померлих
демобілізованих
військовослужбовців та
особам, які отримали
поранення під час
проходження АТО
Поліпшення соціального
стану учасників
антитерористичної операції
та членів їх сімей

Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/напрям
діяльності
1.1 Надання одноразової
матеріальної допомоги сім’ям
загиблих, сім’ям померлих
демобілізованих
військовослужбовців та
особам, які отримали
поранення під час
проходження АТО в східних
областях України.
1.2 Вивчення потреб сімей
учасників антитерористичної
операції шляхом дослідження
їх соціально-побутових умов,
складання «соціальних
паспортів» для забезпечення
надання їм соціальної
допомоги.

Досягнутий результат
Допомогу виплачено:
по 60 тис. грн. - 2 сім’ям загиблих (померлих) осіб,
які брали участь в антитерористичній операції на
суму 120 тис. грн.;
по 20 тис. грн. - 10 особам, які отримали травми,
поранення, контузії, каліцтва на суму 200 тис. грн.

Надано
соціальних
послуг
885
сім’ям
мобілізованих, з них 703 сімей демобілізованих. У
цих сім’ях виховується 804 дитини.
У результаті проведеної роботи виявлено потреби:
- отримання земельної ділянки - 311 осіб;
- психологічна допомога - 282 особи;
- працевлаштування - 104 особи;
- отримання юридичної допомоги - 245 сімей;
- формування/відновлення соціальних навичок та
умінь, навичок соціальної компетенції - 82 сім’ї;
- отримання матеріальної допомоги - 95 сімей;
- оформлення/відновлення документів - 37 сімей;
- забезпечення житлом - 18 сімей;
- отримання гуманітарної допомоги - 6 сімей;
- влаштування дітей до дошкільних та шкільних
закладів освіти - 1 сім’я.

Задоволення потреб сімей
учасників
антитерористичної операції

Забезпечення
інформування учасників
АТО та членів їх сімей про
право на пільги та державні
гарантії

Надання всебічної
допомоги учасникам АТО
та членам сімей загиблих з

За результатами визначених потреб центрами
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
здійснюється надання соціальних послуг в межах
повноважень та переадресація до відповідних
закладів, установ, організацій.
З метою організації, здійснення та моніторингу
1.3. Проведення щомісячних
засідань дорадчих органів при надання соціальної підтримки сім’ям учасників
антитерористичної операції відповідно до їх потреб
райдержадміністраціях та
щомісячно проводяться засідання дорадчих органів
виконкомах міських рад міст
при райдержадміністраціях і виконкомах міських
обласного значення, на які
рад міст обласного значення та щомісячні наради
покладено завдання
під головуванням голови ОДА В.Коровія з
координації роботи з сім’ями
головами райдержадміністрацій та міськими
учасників антитерористичної
головами міст обласного значення.
операції, з метою організації,
здійснення та моніторингу
Проведено 7 засідань обласної земельної комісії
надання соціальної підтримки
облдержадміністрації в ході яких постійно
розглядались
питання
надання
учасникам
цим сім’ям відповідно до їх
антитерористичної операції земельних ділянок.
потреб
1.4. Надання консультацій та Учасникам антитерористичної операції та членам
аргументованих
роз’яснень сімей
загиблих
(померлих)
учасників
щодо
застосування
норм антитерористичної операції органами соціального
чинного
законодавства
в захисту
населення
постійно
надаються
частині соціальних пільг та консультації та роз’яснення норм чинного
законодавства в частині соціальних пільг та
гарантій:
1) шляхом
організації гарантій.
прийомів
громадян З метою моніторингу підтримки та надання
допомоги учасникам АТО і членам їх сімей
мультидисциплінними
групами фахівців з виїздом органами соціального захисту населення на місцях
Департаментом соціальної та молодіжної політики
у райони (міста) області;
шляхом організації роботи
ОДА створено робочу групу та заплановано виїзди
«гарячих» телефонних ліній, в
у райони (міста) області.
тому числі, спільно з
громадськими/волонтерськими
організаціями
1.5.Забезпечення
Забезпечено супроводження соціальних питань
супроводження соціальних
учасників антитерористичної операції, в тому числі
питань учасників
тих, які перебувають на лікуванні та реабілітації, а

питань оформлення
соціальної допомоги

Соціальна захищеність
членів сімей загиблих
учасників
антитерористичної операції

Надання допомоги
учасникам АТО та членам
сімей загиблих з питань
навчання основам
комп’ютерної грамотності

Пільгове обслуговування
учасників АТО та членів їх
сімей в бібліотечних
закладах області

антитерористичної операції, в
тому числі тих, які
перебувають на лікуванні та
реабілітації у військових
госпіталях та інших закладах
охорони здоров’я і
соціального супроводу осіб з
інвалідністю за місцем
проживання.
1.9 Надання соціальної
грошової допомоги членам
сімей загиблих (померлих)
учасників антитерористичної
операції для компенсації за
пільговий проїзд.
І.ІО.Організація
безкоштовного навчання
основам комп’ютерної
грамотності учасників АТО та
членів їх сімей у
Регіональному тренінговому
центрі Вінницької обласної
універсальної наукової
бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва.
1.11. Організація і проведення
благодійної акції «Бібліотека воїнам АТО».

саме:
2648 військовослужбовців - Вінницьким обласним
клінічним госпіталем ветеранів війни;
319
військовослужбовців
ВОПНЛ
ім.
О.І.Ющенка;
145 поранених військовослужбовців- Військовомедичним клінічним центром.

За рахунок коштів районних, міських бюджетів
надається адресна грошова допомогу членам сімей
загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції для компенсації за пільговий проїзд.

Проведено цикл тренінгів з основ комп’ютерної
грамотності та основ роботи в мережі Інтернет для
групи учасників АТО (30 осіб), в ході яких
учасники ознайомилися з апаратною складовою
комп'ютера, навчилися створювати текстові та
графічні файли, здійснювати самостійно пошук
необхідної інформації у світовій мережі Інтернет
тощо.
Бібліотечними закладами області розгорнуто
стаціонарні
книжкові
виставки,
перегляди
літератури, фотовиставки, тематичні полички
національно-патріотичного
спрямування,
проведено години мужності, зустрічі - бесіди з
воїнами: «Герої не вмирають, бо пам’ять про них
вічна», «Вічна слава героям»,
«Захисники
рідної землі», «Вони захищають Україну», «Їм
вічно у пам’яті жити на нашій квітучій землі»,
тощо.
В Інтернет-центрах сільських бібліотек для
мешканців територіальних громад відбуваються
перегляди відеороликів: «Мені болить моя країна»,

Пільгове обслуговування
учасників АТО та членів їх
сімей в театральновидовищних та музейних
закладах області

1.12. Забезпечення пільгового
відвідування учасниками АТО
та членів їх сімей театральновидовищних та музейних
закладів області

Надання соціальної
підтримки дітям учасників
антитерористичної операції

1.16.
Першочергове
влаштування до дошкільних
навчальних
закладів
дітей

«Саможертовність в ім’я України» тощо.
Учасники антитерористичної операції безкоштовно
відвідують Вінницькі обласні краєзнавчий та
художній музеї та філії.
У 2018 році ОУНБ ім. К.А Тімірязева поновлено
дію
Акції
«Бібліотека
воїнам
АТО»
(безкоштовний запис учасників антитерористичної
операції до бібліотеки з видачею річного
читацького квитка).
У відділі краєзнавства діє куточок «Герої не
вмирають», де представлено документи про
учасників Революції гідності та антитерористичної
операції і який постійно оновлюється.
До участі у культурно-мистецьких та виставкових
заходах впродовж звітного періоду було залучено
понад 200 учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей.
Протягом 2018 року в обласному ляльковому
театрі діяли пільги для дітей з сімей учасників
антитерористичної операції та загиблих воїнів безкоштовний перегляд вистав під час показу
спектаклів
на
виїзних
виставах
(згідно
статистичних даних навчальних закладів,) крім
того започатковано безкоштовне відвідування
театру на стаціонарі театру для учасників
антитерористичної операції або членів родини
загиблих воїнів на супровід дітей. Всього на
стаціонарі театру обслуговано 148 глядачів
відповідних категорій.
Для учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей протягом 2018 року адміністрацією
державного
історико-культурного
заповідника
«Буша» проведено 5 безкоштовні екскурсії з м.
Вінниця до м. Могилів-Подільський та с. Буша.
Органами
соціального
захисту
населення
обліковано 14 дітей дошкільного віку (0-6 років)
загиблих (померлих) учасників антитерористичної

учасників антитерористичної
операції та дітей загиблих
учасників антитерористичної
операції.

Здобуття освітньокваліфікаційних рівнів для
подальшої адаптації
учасників АТО та їх дітей;
матеріальна підтримка
учасників АТО та їх дітей

2.

Надання медичної
допомоги та забезпечення
реабілітації

Одержання учасниками
антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованим, повного
комплексу медичних
послуг

1.17. Компенсаційна виплата
за навчання учасників
антитерористичної операції та
їх дітей (уродженцям
Вінницької області та особам,
які на час подачі документів
до навчального закладу
офіційно були зареєстровані
на території Вінницької
області) на контрактній формі
навчання денного відділення
вищих навчальних закладів
Вінницької області І-ІІ та ІІІIV рівнів акредитації,
незалежно від форми
власності закладу та які
вперше здобувають певний
освітньо-кваліфікаційний
рівень, ступінь
2.1. Забезпечення проведення
обов’язкового медичного
огляду військовослужбовців,
звільнених в запас
(демобілізованих), які були
призвані на військову службу
в особливий період
(демобілізовані
військовослужбовці) та
направлення демобілізованих
військовослужбовців у яких

операції.
Діти
загиблих
(померлих)
учасників
антитерористичної
операції
та
із
сімей
військовослужбовців зараховуються першочергово
в дошкільні навчальні заклади за наявності довідки
про проходження служби в антитерористичній
операції.
Відповідно до рішення 31 сесія обласної Ради 7
скликання від 26.04.2018
№ 612 затверджено
Порядок використання коштів обласного бюджету
для здійснення компенсаційної виплати за
навчання учасників антитерористичної операції та
їх дітей протягом І та II семестру 2017-2018
навчального року на контрактній формі навчання
денного відділення вищих навчальних закладів
Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації,
незалежно від форми власності закладу.

Лікарями загальної практики сімейної медицини
проведено обов’язковий медичний огляд 5478
військовослужбовців,
звільнених
у
запас
(демобілізованих),які були призвані на військову
службу під час мобілізації на особливий період та
2295 особам надано медичну допомогу, а також
направлено
на
стаціонарне
обстеження
демобілізованих військовослужбовців, у яких
виявлені порушення у стані здоров’я у заклади
охорони здоров’я.

Одержання учасниками
антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованим, повного
комплексу медичних
послуг

Проходження повного
курсу реабілітації та
відновлення здоров’я
учасниками АТО в
санаторних закладах

Покращення
психоемоційного та
фізичного стану членів
сімей загиблих (померлих)

Надання допомоги
пораненим учасникам

виявлені порушення у стані
здоров’я, на стаціонарне
обстеження у заклади охорони
здоров’я.
2.2. Організація медичного
супроводження
демобілізованих
військовослужбовців шляхом
проведення періодичних
медичних оглядів, надання
всебічної допомоги таким
категоріям осіб у проходженні
медико-соціальних експертних
комісій.
2.3. Організація оздоровлення
та відпочинку (з наданням
оздоровчих або санаторнокурортних послуг) учасників
антитерористичної операції, в
тому числі демобілізованих
військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького
складу та працівників, які
брали участь в
антитерористичній операції у
супроводі членів їх сімей
(дружини, чоловіка)
2.4. Організація оздоровлення
та санаторно-курортного
лікування вдів загиблих
(померлих) учасників АТО
разом з дітьми дошкільного та
молодшого шкільного віку,
батьків загиблих (померлих)
учасників АТО
2.5 .Забезпечення
транспортування осіб з

Періодичні
профілактичні
медичні
огляди
проводяться лікарями загальної практики сімейної
медицини та лікарями консультативних поліклінік,
надається всебічна допомоги демобілізованим
особам
у
проходженні
медико-соціальних
експертних комісій.
Станом на 01.04.2018 на МСЕК направлено 455
осіб, встановлено групу інвалідності 320 особам, а
саме: ІІІ група - 265 особам; ІІ група - 47 особам;
І група - 8 особам.
Станом на 01.04.2018 на обліку в органах
соціального захисту населення перебуває 869
учасників антитерористичної операції (з них: 797 учасників бойових дій та 72 - інвалід війни).

Проведення заходу заплановано протягом літнього
періоду поточного року.

У м. Вінниці постійно працюють спеціалізовані
транспортні служби для перевезення осіб з

антитерористичної операції

інвалідністю з числа учасників
антитерористичної операції,
які мають поранення до
закладів охорони здоров’я,
протезно-ортопедичних
підприємств та установ, що
надають послуги з реабілітації,
лікування та адаптації.

обмеженими фізичними можливостями, а саме:
- при Вінницькому протезно-ортопедичному
підприємстві;
- Служба з надання послуг з безкоштовного
перевезення осіб з інвалідністю І-ІІ групи з
порушенням
опорно-рухового
апарату
при
Вінницькому міському центрі реабілітації інвалідів
«Г армонія»;
- при місцевих центрах реабілітації інвалідів та
дітей-інвалідів «Промінь» та «Поділля».
В Іллінецькому районі діє служба «Соціальне
таксі» при Іллінецькому територіальному центрі
соціального обслуговування громадян (надання
соціальних послуг) безкоштовними послугами
якого
користуються
особи
з
обмеженими
фізичними
можливостями
для
поїздок
до
лікувально-профілактичних,
ортопедичних
закладів,
на
консультації
до
спеціалістів
соціального захисту, психологів, для отримання
юридичних послуг та відвідування соціальних
закладів району.У м. Хмільник діє соціальнотранспортна служба «Надія» при Територіальному
центрі соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) для безкоштовного перевезення
людей з інвалідністю та інших мало мобільних
верств населення.

Соціальна підтримка
учасників
антитерористичної операції

2.6. Залучення фахівців з
фізичної реабілітації до
реабілітаційного процесу в
госпіталях для ветеранів війни
та закладах охорони здоров’я,
що здійснюють реабілітацію
учасників антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованих
військовослужбовців.
2.7. Визначити Обласний

У Вінницькому обласному клінічному госпіталі
ветеранів війни наявні та укомплектовані посади:
лікар ЛФК - 1,0 посади, інструктор з ЛФК - 1,0
посади, лікар фізіотерапевт - 2,75 посади.

Надання медичної

Вінницький

обласний

клінічний

госпіталь

допомоги учасникам
антитерористичної операції

Надання медичної
допомоги учасникам
антитерористичної операції

Надання медичної
допомоги учасникам
антитерористичної операції

клінічний госпіталь для
ветеранів війни головним
координатором роботи по
організації надання медичної
допомоги, проведення
відновного лікування та
реабілітаційних заходів
учасників антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованих.
2.8. Забезпечити створення та
організацію роботи на базі
обласного клінічного
госпіталю ветеранів війни
обласного центру
організаційно-методичного
супроводу та координації
роботи по медичному
забезпеченню, реабілітації та
відновному лікуванню
учасників антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованих та членів їх
сімей.

2.9. Забезпечити організацію
на базі обласних закладів
охорони здоров'я (обласної
клінічної лікарні ім. М.І.
Пирогова, обласної
психоневрологічної лікарні ім.
акад. О.І. Ющенка, обласного
клінічного госпіталю
ветеранів війни) профільних

ветеранів
війни
є
центром
організаційнометодичного супроводу та координації роботи по
медичному
забезпеченню,
реабілітації
та
відновному
лікуванню
учасників
антитерористичної
операції,
в тому
числі
демобілізованих та членів сімей загиблих.

З 2015 року діє Обласний центр допомоги
учасникам
антитерористичної
операції
(консультативно-дорадчий орган), який утворено
на
базі Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю ветеранів війни (розпорядження голови
Вінницької ОДА від 07.10.2015 року №632).
Основним завданням Центру є відпрацювання
спільно
з
структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкомами міських рад міст обласного значення,
територіальними органами міністерств інших
центральних органів виконавчої влади плану
взаємодії з організації роботи з учасниками АТО та
членами їх сімей.
Отримали стаціонарне лікування, медичну та
психологічну
реабілітацію
1842
учасника
антитерористичної
операції,
в тому
числі
демобілізованих.
На базі обласних закладів охорони здоров’я
функціонують профільні комісії з розгляду питань,
пов’язаних
із
лікуванням
та
медичною
реабілітацією
учасників
антитерористичної
операції, в тому числі демобілізованих та членів їх
сімей.

Надання медичної
допомоги учасникам
антитерористичної операції

5.

Вшанування пам’яті
учасників
антитерористичної
операції.

Увічнення пам’яті
загиблих учасників
антитерористичної операції

Увічнення пам’яті
загиблих учасників
антитерористичної операції

6.

Надання юридичної
допомоги.

Забезпечення правовою
допомогою учасників
антитерористичної операції
та членів їх сімей

7.

Забезпечення соціальної
адаптації та надання
психологічної допомоги

Психологічна реабілітація
учасників
антитерористичної операції

комісій з розгляду питань,
пов’язаних із лікуванням та
медичною реабілітацією
учасників антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованих та членів їх
сімей
2.10. Забезпечення зубного
Забезпечено зубне протезування 43 учасників
протезування учасників АТО,
антитерористичної операції на загальну суму 65912
які цього потребують (за
грн.
винятком протезування з
дорогоцінних металів)
5.1.
Виділення
місць
на Виділення місць здійснюється на центральних
кладовищ
для
поховання
загиблих
центральних алеях кладовищ алеях
осіб,
які
брали
участь
в
для
поховання
загиблих (померлих)
(померлих) осіб, які брали антитерористичній операції.
участь в АТО.
5.2.Забезпечення
поховання Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту
та
молодіжної
політики
загиблих (померлих) осіб, які соціальної
брали участь в АТО (у межах облдержадміністрації здійснено організаційні та
вимог діючого законодавства). координаційні
заходи
щодо
проведення
поховальних процесій 2 загиблих (померлих)
учасників бойових дій на території області.
Здійснюється
встановлення
меморіальних
пам’ятних дошок загиблих (померлих) учасників
АТО на фасадах установ, організацій.
6.1. Надання безоплатної
Послуги
первинної
та
вторинної
правової
первинної та вторинної
допомоги
надано
260
учасникам
правової допомоги особам, які антитерористичної операції.
беруть (брали) участь в АТО
та членам їх сімей відповідно
до Закону України ,,Про
безоплатну правову
допомогу” .
У Вінницькому обласному клінічному госпіталі
7.1. Надання психологічної
підтримки учасникам
ветеранів війни (кабінет психотерапії) курс
антитерористичної операції, а
психотерапевтичної та психологічної реабілітації

учасникам
антитерористичної
операції, в тому числі
демобілізованим та членам
їхніх сімей.

та членів їх сімей

також демобілізованим,
членам їхніх сімей, в тому
числі в закладах охорони
здоров’я.

пройшли
1842
учасника
антитерористичної
операції, в тому числі демобілізованих.
Психологом та психотерапевтом розроблена карта
психологічної діагностики учасників АТО.

Соціальна та психологічна
реабілітація учасників АТО
та членів їх сімей, членів
сімей загиблих (померлих)
учасників АТО

7.2. Надання психологічної
підтримки та проведення
соціальної реабілітації
учасників антитерористичної
операції, а також
демобілізованих, членів їх
сімей та членів сімей загиблих
(померлих) учасників
антитерористичної операції.
7.3. Забезпечення психологопедагогічного супроводу дітей
шкільного
віку
із
сімей
учасників антитерористичної
операції.

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді у районах та містах області у першому
кварталі 2018 році проведено 118 заходів
соціальної реабілітації в яких взяли участь 1029
учасників антитерористичної операції.

Соціальна підтримка дітей
учасників АТО та членів
сімей загиблих учасників
АТО

У 2017-2018 навчальному році психологічним
супроводом охоплено 2802 учня , в тому числі 49
дітей з сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції. Соціальні педагоги
супроводжують 2142 дитини шкільного віку.
В рамках супроводу психологічні та соціальнопедагогічні
послуги
надаються
у
формі:
індивідуальних
консультацій,
проведення
профілактичних
заходів
щодо
запобігання
виникненню стресових, кризових та тривожних
станів,
психологічного
діагностування,
психокорекцій
них
занять,
виступів
на
батьківських зборах, інформування про ресурси,
громадські організації, служби, що працюють у
сфері
допомоги
сім’ям
учасників
антитерористичної операції, волонтерської роботи.
В закладах освіти області для учнів різних вікових
категорій проводяться:
- виховні
заходи
в
рамках
«години
психолога» на теми: «Воїни АТО - герої
України», «Учасники АТО - наші герої»,
«Вшанування загиблих учасників АТО, які
навчались в загальноосвітніх школах міста»,

Психологічна реабілітація
учасників АТО та членів їх
сімей

Соціальна адаптація та
психологічна підтримка
сімей учасників АТО.
Популяризація естетичного
дозвілля, здорового та
активного способу життя

7.4. Приведення штатних
нормативів практичних
психологів та соціальних
педагогів навчальних закладів,
у яких
виховуються/навчаються діти
з сімей учасників АТО,
відповідно до потреб таких
закладів, у межах штатної
чисельності та наявного фонду
заробітної плати.
7.5. Здійснення соціальної
адаптації учасників АТО та
членів їх сімей, членів сімей
загиблих (померлих) учасників
АТО шляхом організації та
проведення спортивних та
культурно-масових заходів, в
т.ч:

«Психологічна підтримка в надзвичайних
ситуаціях».
- Комунікативні ігри та ігри на групову
взаємодію «Подаруй подарунок другові»,
«Добре серце», «Я хочу подружитися»;
- Корекційно-розвивальні заняття, спрямовані
на формування толерантних стосунків в
колективах
та
розвиток
адекватної
самооцінки учнів, попередження проявів
підвищеного рівня тривожності.
Соціальні педагоги та практичні психологи
відвідали вдома 1491 учня з сімей учасників
антитерористичної операції та 29 учнів з сімей
загиблих в антитерористичній операції з метою
оцінки потреб дітей, обстеження матеріальнопобутових
умов
їх
проживання,
надання
психологічних
консультацій
та
соціальнопедагогічних послуг.
В освітніх закладах області, в яких навчаються діти
шкільного віку, працюють 406 практичних
психологів та 290 соціальних педагогів, які
забезпечують потребу у наданні психологічних та
соціально-педагогічних послуг дітям із сімей
учасників антитерористичної операції, в тому числі
дітям з сімей загиблих(померлих) учасників
антитерористичної операції.

Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту
соціальної та молодіжної політики ОДА у 2018
році організовано безкоштовне відвідування дітей
учасників АТО культурно-розважальних заходів
(кінотеатр ім. М.Коцюбинського та "SmartCinema"
- 50 дітей, дитячі вистави 921 дітей учасників АТО,
театри та концерти 195 учасників АТО та члени їх
сімей, участь в майстер-класах мережі магазинів

- залучення до участі в
спортивно-масових заходах,
організація спортивних
турнірів, змагань, відвідування
басейнів, тренажерних залів
тощо та сприяння участі в
районних, обласних,
Всеукраїнських змаганнях;

«Магік» (20 осіб), трейлер-фестиваль «Вінницькі
канікули» (34 дитини).
Проведено широку інформаційну кампанію з
питань надання допомоги та забезпечення
учасників АТО та членів їх сімей соціальними
послугами.

- організація та проведення
культурно-мистецьких
заходів, в т.ч. свята «День
Святого Миколая» для дітей
загиблих (померлих) учасників
АТО тощо;

Соціальна адаптація та
психологічна підтримка
сімей учасників АТО

- організація та проведення
«Літнього наметового табору
сімейного розвитку для
учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей»;
- організація заходів,
спрямованих на підвищення конкурентоздатності
учасників АТО на ринку праці
шляхом відновлення,
вдосконалення, набуття нових
знань, умінь і навичок у т.ч.
проведення тренінгів з бізнеспланування та ведення власної
справи, в т.ч. фермерського
господарства, кооперативу
тощо.
7.6 Організація для дітей
учасників АТО, дітей
загиблих, померлих

Протягом 1 кварталу 2018 року 921 дитина
учасників антитерористичної операції переглянули
38 театральних вистав, 50 дітей учасників

8.

Сприяння інститутам
громадського суспільства у
проведенні заходів з
реабілітації та соціальної
адаптації демобілізованих
військовослужбовців

Стимулювання
громадських організацій
щодо вирішення
актуальних проблем
учасників АТО та членів їх
сімей

Психологічна підтримка
учасників АТО та членів їх
сімей

військовослужбовців,
учасників АТО спільно з
сім’ями відпочинку,
туристичних поїздок,
екскурсій в межах області, по
Україні та за її межами.
8.1 Налагодження співпраці з
благодійними,
волонтерськими, релігійними,
громадськими організаціями з
метою їх залучення до надання
допомоги учасникам АТО

8.2 Сприяти утворенню груп
підтримки, самодопомоги та
взаємодопомоги для учасників
антитерористичної операції та
членів їх сімей та залучення до
таких груп

антитерористичної
операції
переглянули
5
анімаційних
фільмів.
Для
195
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей
організовано перегляд 6 концертних програм.

Відділом допомоги учасникам АТО Департаменту
соціальної
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації налагоджена співпраця з 64
громадськими організаціями, які надають допомогу
та
підтримку
учасникам
антитерористичної
операції та членам їх сімей на території області.
Проведено зустріч з представниками районних
громадських організацій учасників бойових дій у
зоні АТО Вінницької області, у якому взяли участь
10
інститутів
громадянського
суспільства
(28.02.2018 року).
Проведено зустріч з представниками районних
громадських організацій учасників бойових дій у
зоні АТО Вінницької області, у якому взяли участь
12
інститутів
громадянського
суспільства
(06.03.2018 року).
Згідно з дорученням голови обласної державної
адміністрації від 03.10.2014 №01.01-11/5432 в усіх
районах та містах обласного значення створені
мобільні робочі групи із надання адресних
соціальних послуг в територіальних громадах та
забезпечення
взаємодії
суб’єктів
соціальної
роботи. До їх складу увійшли представники
структурних
підрозділів,
відповідальних
за
реалізацію державної сімейної політики, служб у
справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, органів соціального захисту
населення, установ та закладів освіти, охорони
здоров’я, уповноважених органів Національної
поліції, базових центрів зайнятості, управлінь
Пенсійного
фонду
України,
громадських

Стимулювання
громадських організацій
щодо вирішення
актуальних проблем
учасників АТО та членів їх
сімей

9.

Патріотичне виховання
молодого покоління

Виховання патріотично
налаштованої учнівської
молоді

10.

Залучення міжнародної
допомоги щодо створення
системи реабілітації та
адаптації учасників
антитерористичної
операції

Вирішення нагальних
питань учасників АТО за
допомогою залучення
міжнародної допомоги до
створення системи
реабілітації та адаптації
учасників АТО

11.

Надання комплексних
послуг сприяння

Активізація громадського
руху у Вінницькій області,
залучення громадських
організацій до вирішення
актуальних проблем
учасників АТО та членів їх
сімей
Інформаційне забезпечення
учасників АТО

8.3 Підтримка заходів
волонтерських, благодійних,
громадських організацій,
спрямованих на реабілітацію
та соціальну адаптацію
демобілізованих
військовослужбовців, членів їх
сімей та членів сімей загиблих
учасників АТО
9.1 Організація зустрічей
дітей, учнівської та
студентської молоді з
учасниками
антитерористичної операції
10.1. Сприяння співпраці з
міжнародними організаціями
стосовно реалізації наявних та
запровадження нових проектів
технічної та фінансової
допомоги, спрямованих на
реабілітацію та реінтеграцію
учасників антитерористичної
операції, запровадження
успішних моделей реабілітації
та реінтеграції
демобілізованих
військовослужбовців
10.2 Сприяння громадським
організаціям у реалізації
проектів, що фінансуються з
рахунок коштів Міжнародного
благодійного фонду,
грантових проектів тощо.
11.1.Виготовлення та
поширення серед учасників

організацій та об’єднань тощо.
У 2018 році фінансова підтримка надається :
- Громадська організація «Вінницьке обласне
товариство психологів та психотерапевтів», яка
реалізовуватиме проект «Створення Вінницького
центру психосоціальної реабілітації ветеранів та
учасників АТО»;
- Вінницька обласна громадська організація
інвалідів A-VESTA із проектом «Коло допомоги».
В навчальних закладах області проведено понад
100 зустрічей з учасниками антитерористичної
операції, в також проведені уроки мужності, усні
журнали, виховні години, години спілкування,
перегляд відеофільмів.

Поширено серед
громадських

органів соціального захисту,
організацій,
учасників

антитерористичної операції
пам’яток, «дорожніх карт»
щодо пільг та державних
гарантій.

соціальній адаптації та
ефективного вирішення
проблем учасників АТО та
членів їх сімей, родин
загиблих (померлих)
учасників АТО

Забезпечення ефективності
та оперативного вирішення
проблемних питань
учасників АТО та членів їх
сімей

Надання гарантованих
пільг 100%
демобілізованих учасників
АТО, членам їх сімей та
родинам загиблих

11.2 Визначення окремого
працівника (координатора) на
рівні району (міста) з
виключними
функціональними
повноваженнями з координації
роботи у напрямку допомоги
учасниками АТО та
розміщенням у ЦНАПі
11.3 Запровадження надання
послуг учасникам АТО та
членам їх сімей за принципом
“єдиного вікна” в
районних/міських органах

антитерористичної операції такі інформаційні
матеріали:
брошуру
«На
допомогу
захисникам
Батьківщини»;
- оновлений буклет «Пам’ятка щодо пільг та
державних гарантій учасникам антитерористичної
операції та членів сімей загиблих учасників
антитерористичної
операції»
серед
органів
соціального захисту населення,
громадських
організацій, учасників антитерористичної операції;
- брошуру «Пам’ятка учасникам АТО. Права,
обов’язки та гарантії соціального захисту»;
- буклети «Демобілізація. Питання та відповіді»;
- буклети «Як подолати наслідки травматичних
подій»;
- буклети «Що таке безоплатна вторинна правова
допомога та як її отримати?»;
- буклети «Менський санаторій «Остреч» тощо.
Н а сайті облдержадміністрації створено банер
«Обласний центр допомоги учасникам АТО», на
якому
розміщують
новини,
інформаційні
матеріали, актуальна інформація для учасників
АТО.
У кожній райдержадміністрації та міській раді міст
обласного
значення
визначено
окремого
працівника (координатора) по роботі з учасниками
АТО.
Створено реєстр із 37 координаторів по роботі з
учасниками АТО, інформація про яких розміщена
на банері «Обласний центр допомоги учасникам
АТО» обласної державної адміністрації в розділі
«Актуально для учасників АТО».
З метою підвищення ефективності вирішення
проблемних
питань
допомоги
учасникам
антитерористичної
операції
у
Департаменті
соціальної та молодіжної політики обласної
державної адміністрації створено відділ допомоги

учасників АТО

соціального захисту

Створення умов для
підвищення професійної
компетентності
працівників, які працюють
з учасниками АТО та
членами їх сімей

11.4 Забезпечення навчання
сучасним методикам,
консультування, супроводу,
інтерв’ювання працівників,
відповідальних за надання
допомоги учасникам АТО та
їх сімей, зокрема, організація
та проведення семінарів,
тренінгів, навчальних модулів,
«круглих столів» для
координаторів районів/міст
області, відповідальних за
роботу з учасниками АТО та
членами їх сімей
11.5 Організація та проведення
координаційних зустрічей з
місцевими громадськими
організаціями учасників АТО
в районах/ містах області

Стимулювання ГО щодо
вирішення актуальних
питань учасників АТО та
членів їх сімей

учасникам
АТО
(розпорядження
голови
облдержадміністрації від 09.03.2016 №138).
Також налагоджено чіткий механізм роботи у
вказаному напрямку з державними організаціями,
які знаходяться за іншими адресами, а саме: з
Департаментом
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Вінницьким
обласним
центром
зайнятості,
Головним
управлінням
Держгеокадастру України у Вінницькій області,
Регіональним центром надання вторинної правової
допомоги у Вінницькій області, Обласним
військовим комісаріатом та іншими.
Робота Центру та органів соціального захисту
населення спрямована на спільне вирішення
проблем учасників антитерористичної операції за
принципом "єдиного вікна" та максимальної
координації дій у напрямку надання такої
допомоги на місцевому рівні.

Проведено 1 координаційна зустріч з місцевими
громадськими організаціями учасників АТО.

Формування позитивного
іміджу державного
службовця, поширення
кращих практик серед
районів/міст області

11.6 Систематизація
найкращих практик надання
допомоги учасника АТО та
членам їх сімей у
районах/містах області та їх
поширення

Постійний моніторинг
потреб учасників АТО та
ЧС оперативне та
ефективне вирішення
проблемних питань

11.7 Розробка електронного
реєстру потреб учасників АТО
відповідно до соціальних
паспортів з online
моніторингом їх забезпечення

1. Проект громадської організації В А «Асоціація
ветеранів інвалідів війни та волонтерів АТО» «Літній наметовий табір сімейного розвитку для
учасників антитерористичної операції та їх сімей»,
мета якого - психологічна реабілітація всіх членів
родини учасника антитерористичної операції
(батька, матері, та їхніх дітей) одночасно.
2. Проект громадської організації «Автомайдан
Вінниччини» - «Жити!», мета якого - соціальна
підтримка
дружин
загиблих
учасників
антитерористичної операції Вінницької області.
3. Проект громадської організації «Брат за брата» «Футбольний турнір з міні футболу серед
учасників антитерористичної операції», мета якого
- соціальна адаптація до мирного життя учасників
антитерористичної операції.
Інформація
щодо
забезпечення
учасників
антитерористичної
операції
соціальними
послугами узагальнюється відділом допомоги
учасникам АТО.
Електронний реєстр потреб учасників АТО
відповідно до соціальних паспортів з online
моніторингом їх забезпечення перебуває на стадії
розроблення.

