
ПРОЕКТ 
 

ЗВІТ 

про виконання у 2018 році Програми соціальної підтримки осіб, які постраждали під час участі у масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також членів 

сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у зазначених акціях, в області на 2017-2018 роки 
 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

та заходів Програми 

(пріоритетні завдання) 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн., 

у тому числі: 

Виконання, 

досягнуті показники 

1. Забезпечення проведення  

медичного огляду 

учасників масових акцій 

громадського протесту. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної 

адміністрації 

Районні, міст 

обласного 

значення 

бюджети 

Обсяг коштів 

визначається 

щорічно при 

затвердженні 

відповідних 

бюджетів 

Звернень з приводу 

медичного огляду учасників 

масових акцій громадського 

протесту не було. 

 

 

2. Направлення на 

стаціонарне обстеження 

та лікування у медичні 

заклади області, за 

необхідністю, при 

виявлені порушення 

стану здоров’я учасників 

масових акцій 

громадського протесту. 

Постійно  

2017-2018 

роки 

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної 

адміністрації 

Районні, міст 

обласного 

значення 

бюджети 

Обсяг коштів 

визначається 

щорічно при 

затвердженні 

відповідних 

бюджетів 

У 2018 році в Чернігівській 

області за медичною 

допомогою звернулось 6 осіб з 

числа постраждалих під час 

участі у масових акціях 

громадського протесту та 

членів сімей осіб, смерть яких 

пов’язана із участю у 

зазначених акціях. З них: три 

особи на протязі року 

зверталися за амбулаторною 

допомогою до вузько-

профільних фахівців за місцем 
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проживання, два учасника 

бойових дій отримали 

стаціонарне лікування в 

обласному госпіталі ветеранів 

війни за рахунок державних 

коштів, дві особи лікувалися в 

умовах стаціонару Бахмацької 

ЦРЛ за свій рахунок за власним 

бажанням, одна особа отримала 

стаціонарне лікування в умовах 

неврологічного відділення  

Чернігівської міської лікарні  

№ 1 Чернігівської міської ради 

частково за рахунок державних 

коштів у межах бюджетного 

фінансування. 

3. Надання психологічної 

реабілітаційної допомоги 

у Центрі психологічної 

реабілітації на базі 

комунального 

лікувально-

профілактичного закладу 

«Чернігівська обласна 

психоневрологічна 

лікарня». 

Постійно  

2017-2018 

роки 

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

2017 - 10,0 

2018 - 10,0 

Обсяг 

фінансування 

в межах 

загальних 

бюджетних 

призначень 

на галузь 

«Охорона 

здоров’я» 

Звернень осіб з числа 

постраждалих під час участі у 

масових акціях громадського 

протесту та членів сімей осіб, 

смерть яких пов’язана із участю 

у зазначених акціях, з приводу 

надання психологічної 

реабілітаційної допомоги не 

було. 
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4. Проведення на курсах 

підвищення кваліфікації 

Чернігівського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського лекцій, 

практичних занять для 

психологів і соціальних 

педагогів «Використання 

елементів гештальттерапії 

у психологічній підтримці 

особистості», «Посттрав-

матичні стресові розлади 

та їх корекція», «Методика 

ведення психологічного 

консультування», 

«Використання елементів 

тілесно орієнтованої 

терапії в роботі 

практичного психолога», 

«Психологічний тренінг з 

відновлення ресурсів». 

2017-2018 

роки 

Управління освіти і 

науки обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

імені  

К.Д. Ушинського 

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування 

в межах 

загальних 

бюджетних 

призначень 

на галузь 

«Освіта» 

У рамках проведення курсів 

підвищення кваліфікації для 

психологів і соціальних 

педагогів  викладались лекції, 

проводились практичні заняття 

на теми: «Використання 

елементів гештальттерапії у 

психологічній підтримці 

особистості», «Пост-

травматичні стресові розлади 

та їх корекція», «Методика 

ведення психологічного 

консультування», «Вико-

ристання елементів тілесно-

орієнтованої терапії в роботі 

практичного психолога», 

«Психологічний тренінг з 

відновлення ресурсів». 

5. Проведення на базі 

Чернігівського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського курсів 

щодо підготовки практик-

них психологів з проблеми 

«Навички кризового 

консультування та 

2017-2018 

роки 

Управління освіти і 

науки обласної 

державної 

адміністрації,  

Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

імені  

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування 

в межах 

загальних 

бюджетних 

призначень 

на галузь 

«Освіта» 

Від 2 до 6 квітня  

2018 року проведено курси з 

підготовки практичних 

психологів з проблеми 

«Навички кризового 

консультування та формування 

стресостійкості». Навчання 

пройшло 23 особи. 
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формування стресостійкості». К.Д. Ушинського 

6. Надання психологічної 

підтримки дітям, батьки 

(члени родини) яких 

постраждали (загинули) 

під час участі у масових 

акціях громадського 

протесту, що відбулися у 

період з  

21 листопада 2013 року 

по 21 лютого 2014 року 

(на запит батьків).  

2017-2018 

роки 

Управління освіти і 

науки обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернігівський 

обласний центр 

практичної 

психології і 

соціальної роботи 

Обласний 

бюджет 

2017 - 1,0 

2018 – 1,0 

Обсяг 

фінансування 

в межах 

загальних 

бюджетних 

призначень 

на галузь 

«Освіта» 

На базі обласного центру 

практичної психології і 

соціальної роботи, на запит 

батьків проведено  

9 корекційно-розвивальних 

занять з дітьми, надано  

індивідуальні консультації 

батькам 

7. Проведення заходів щодо 

підвищення громадської 

свідомості та 

патріотичного виховання 

молоді. 

Постійно 

2017-2018 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

обласної державної 

адміністрації  

— — Заходи з національно-

патріотичного виховання в 

області напрацьовуються, 

організовуються та 

реалізуються за активної участі 

громадських організацій, 

учасників АТО та волонтерів. 

Департаментом сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

у 2018 році підтримано 29 

заходів, спрямованих на 

формування громадської 

позиції та національно-

патріотичне виховання молоді, 

зокрема:  

- 29 січня 2018 року в Україні 

на загальнодержавному рівні 

проходили заходи з 

відзначення 100-річччя бою під 
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Крутами. Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

організовано поїздку до 

Меморіального комплексу 

«Пам’яті Героїв Крут» для 

членів Координаційної ради з 

питань національно-

патріотичного виховання, 

представників громадських 

організацій національно-

патріотичного спрямування, 

активної студентської молоді. 

- 24-25 лютого 2018 року з 

метою вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні, 

усвідомлення причин та 

наслідків Революції Гідності в 

с. Мала Кошелівка 

Ніжинського району 

Чернігівської області 

проведено історичний семінар-

тренінг «Герої не вмирають».  

В рамках заходу, для молоді 

Чернігівської області  

проведено теоретичні заняття з 

виживання в природних 

умовах, основ маскування, 

ножового бою. Учасники 

попрактикувалися у стрільбі з 

пневматичної зброї та основах 
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самозахисту, боролися, 

виживали в зимовому лісі, 

влаштовували диверсії та 

засідки, відпрацьовували 

елементи тактики в польових 

умовах.  

- 14 березня 2018 року в 

приміщенні Чернігівського 

обласного молодіжного центру 

відбувся національно-

патріотичний захід до Дня 

українського добровольця 

«ДоброволецьFEST». В рамках 

заходу проведено тематичний 

квест для учнівської молоді 

допризовного віку міста 

Чернігова. Квест складався з 

проходження локацій з 

цікавими завданнями, а саме: 

жива бібліотека, плетіння сітки, 

тактична медицина, граната в 

двері, майбутній снайпер, 

окопна свічна, презентація 

«Добробати» та інші. Кожну з 

локацій координувував 

представник громадської 

організації чи добровольчого 

батальйону.  

- 24-25 березня 2018 року за 

підтримки Департаменту  

в приміщенні Ніжинського 
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державного університету ім. 

М.Гоголя відбувся семінар 

«Пам’ятай про великі дні 

наших Визвольних змагань».  

Учні, студенти, викладачі 

Ніжинського агротехнічного 

ліцею та НДУ ім. М. Гоголя, 

шкільні вчителі з Ніжинського 

району, громадські діячі, 

депутати Ніжинської міської 

ради слухали лекції видатних 

істориків сучасності про 

буремні події боротьби за 

незалежність в Україні через 

призму архівних даних.  

- З 31 березня по 1 квітня 

2018 року  проведено семінар-

тренінг «100-річчя Української 

революції» в с. Матіївка, 

Бахмацького району 

Чернігівської області. 

Учасниками двохденного 

семінару-тренінгу стали 33 

молоді особи з Бахмацького, 

Борзнянського, Ніжинського 

районів Чернігівської області. 

У рамках заходу учасники 

поглибили свої знання з історії 

України, отримали додаткові 

навички у військовій справі, 

наданні першої медичної 
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допомоги в екстремальних 

ситуаціях, основ топографії, 

тактики легкої піхоти для 

малих підрозділів та ін. Нові 

знання і досвід, набуті 

молоддю, сприяли зміцненню 

національної свідомості та 

патріотизму.  

- З 18 квітня по 

11 травня 2018 року з метою 

підвищення рівня національно-

патріотичного виховання, 

обізнаності молоді в медицині, 

військовій справі та цивільній 

обороні, підготовки молодого 

покоління до оборони України 

та набуття практичних знань з 

військових спеціальностей 

Сосницька районна молодіжна 

громадська організація 

Спортивний клуб «Анти», за 

підтримки Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту Чернігівської 

облдержадміністрації, 

проводив у навчальних 

закладах міста Чернігова та 11 

районів Чернігівської області 

освітньо-виховний захід 

«Партизан» для учнівської 

молоді допризовного віку. 

- На виконання плану заходів 



 
9 

із відзначення в області у 2018 

році Дня пам’яті та примирення 

і 73-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій 

війні Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

виготовлено стилізовані маки 

та поширено їх серед учасників 

заходу «Свічка пам’яті» на знак 

вшанування пам’яті про 

загиблих у війнах, що відбувся 

8 травня 2018 року в КП 

«Обласний молодіжний центр» 

Чернігівської обласної ради. 

- 12 травня 2018 року з метою 

вдосконалення системи 

національно-патріотичного 

виховання, що забезпечує 

формування у нечуючої молоді 

патріотичної свідомості, 

вірності Вітчизні Чернігівська 

обласна організація УТОГ 

провела захід «Плекаємо 

патріотів України». Для 55 осіб 

з числа нечуючої молоді в  м. 

Батурині проведено вікторину 

про історію, народні звичаї та 

традиції України та 

нагородження кращих знавців 

історії України. 
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- З 16 по 17 червня 2018 року 

в м. Семенівка Чернігівської 

області відбувся семінар-

тренінг «Північний рубіж». 40 

молодих людей допризовного 

віку набули практичні навички 

з домедичної допомоги, з 

базовими поняттями тактичної 

оборони, культури поводження 

зі зброєю, поводження при 

виявленні вибухонебезпечних 

предметів. Підвищили рівень 

знань з історії Українського 

війська.  

- З 28 по 30 червня 2018 року 

в м. Батурин відбувся 

фестиваль «Батуринфест 

«Шабля». Впродовж трьох днів 

всі охочі могли відвідати 

виставки майстрів 

українського, традиційного, 

декоративно-прикладного 

мистецтва; національно-

патріотичної літератури; 

сучасної, військової техніки та 

стрілецького озброєння; 

світлин воїнів учасників 

бойових дій, локації НІКЗ 

«Гетьманська Столиця». 

Учасники. Також відбулися 

молодіжні дебати 
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«Конституція, право та 

державотворення». 

- У серпні 2018 року за 

підтримки Департаменту сім’ї, 

молоді то спорту 

облдержадміністрації команда 

«Грем’яцькі соколи» з 

Грем’яцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новгород-

Сіверської районної ради взяла 

участь у Всеукраїнському 

військово-патріотичному 

вишколі «Джура-

прикордонник», який відбувся 

на базі Кінологічного 

навчального центру у м. Великі 

Мости Львівської області.  

Джури отримали практичні 

навички із слідознавства, дій 

прикордонників із пошуку 

правопорушників, 

топографічного орієнтування, 

кінологічної служби, тактичної 

медицини, пересування на полі 

бою, володіння бойовою 

зброєю. 

- З 17 по 19 серпня біля 

Чернігова тривав 

Всеукраїнський табір, 

спрямований на збільшення 

чисельності молоді, що готова 
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до виконання обов'язку із 

захисту незалежності та 

територіальної цілісності 

України "Яструб-2018". 

Участь у ньому взяли 40 

студентів з усіх куточків 

України, викладали на вишколі 

10 досвідчених інструкторів – 

учасників Антитерористичної 

операції. 

В програмі табору проведено 

курси домедичної допомоги під 

час бойових дій, катастроф та 

нещасних випадків, тактична 

теренова гра в страйкбол, 

навчання основам керування 

безпілотним літальним 

апаратом, лекції про героїчні 

сторінки минулого і сучасності 

й іще багато цікавого. 

- З 25 по 27 вересня 2018 року 

на базі військової частини 

А1815 в смт Гончарівське 

Чернігівського району 

Чернігівської області проходив 

обласний національно-

патріотичний захід «Я-

патріот». 

Близько 200 юнаків, віком від 

15 до 17 років, три дні 

проживали у військових 
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казармах, проходили 

теоретичні та практичні 

навчання із тактичної 

військової та медичної 

підготовки,  змагалися у 

спортивних змаганнях. 

- З 02 по 07 жовтня 2018 року 

в м. Житомирі забезпечувалася 

участь команд від Чернігівської 

області у Всеукраїнському 

зльоті «Соколята України». 

Основна мета змагань – це 

підготовка юнаків до служби в 

лавах Збройних Сил України, 

підняти їх патріотичний дух, 

щоб вони гордилися своєю 

державою і своїми Збройними 

Силами. Учасники пройшли 

командні та індивідуальні 

змагання з військово-

прикладного багатоборства, 

методичні семінари. 

- З 02 по 04 листопада 2018 

року в с. Мала Кошелівка 

Ніжинського району відбувся 

національно-патріотичний 

вишкіл "Побратим". Більше 80 

дітей отримали теоретичні та 

практичні знання із 

користування АК, надання 

першої домедичної допомоги, 
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тактичної медицини, 

підвищили знання з історії 

України. 

- З 14 по 16 грудня 2018 року 

з метою збільшення 

чисельності молоді, що готова 

до виконання обов’язку із 

захисту незалежності та 

територіальної цілісності 

України, підвищення рівня 

національної свідомості молоді, 

залучення дітей та молоді до 

систематичних занять спортом 

та ведення здорового способу 

життя, популяризації військово-

патріотичного виховання, 

підготовки молодих 

інструкторів та сприяння 

створенню національно-

патріотичних гуртків, 

громадська організація «ДОЗІР 

«КРУК», за підтримки 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

провели у с. Курінь 

Бахмацького району 

Чернігівської області 

національно-патріотичний 

вишкіл «Зимовий рейд». 

В рамках проекту для 

учасників проведені історичні 
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лекції, заняття з основ надання 

першої медичної допомоги в 

екстремальних ситуаціях, 

тактики, топографії, культури 

поводження зі зброєю, 

інженерної справи, лазертаг, 

пейнтбол, страйкбол диверсії 

тощо.  

Також протягом 2018 року 

Департаментом сім’ї, молоді та 

спорту реалізовано та 

профінансовано 6 проектів 

національно-патріотичного 

спрямування переможців 

конкурсу молодіжних програм 

(проектів, заходів), 

розроблених громадськими 

організаціями, на виконання 

яких надається фінансова 

підтримка з обласного 

бюджету, а саме: 

1) Спортивно-оздоровчий 

захід «Ігри патріотів» 

Чернігівської обласної 

організації Українського 

товариства глухих.  

Захід відбувся 12 травня 2018 

року у місті Чернігові, який 

зібрав 40 учасників та 70 

глядачів-вболівальників з 15 

районів та міст Чернігівської 
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області. 

Мета заходу - виховання 

нечуючих патріотів України на 

засадах національної гідності 

та активної громадської 

позиції, здорового способу 

життя, підтримка діяльності 

молодіжних об’єднань, 

виявлення та удосконалення 

особистої і командної 

майстерності учасників 

змагання. 

2) Проект «Військово-

патріотична Гра» Сосницької 

районної молодіжної 

громадською організації 

Спортивний клуб «Анти». 

В рамках проекту для 60 

учасників з різних районів 

Чернігівської області 

проведено історичні лекції, 

заняття з основ надання першої 

медичної допомоги в 

екстремальних ситуаціях, 

індивідуальної тактики, 

зброєзнавства, топографії, 

тактики легкої піхоти для 

малих підрозділів, саперної 

справи тощо.  

3) Проект «Наметовий табір 

«Козацькі забави» Сосницької 
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районної молодіжної 

громадської організації 

Спортивний клуб «Анти». 

В рамках проекту для 50 

учасників з різних районів 

Чернігівської області проведені 

заняття з тактики, радіозв'язку, 

альпінізму, історії, топографії, 

саперної справи тощо. Також 

учасники грали в Страйкбол та 

козацькі ігри. 

4) Захід «Кінокемп 

«Кіносарай 2018» в 

мистецькому хуторі «Обирок» 

громадської організації 

«Всеукраїнська молодіжна 

організація «Зелене плем’я». 

Мета заходу: підтримка 

ініціатив молоді та її 

інноваційного потенціалу, 

створення умов для творчого і 

духовного розвитку молоді, її 

інтелектуального 

самовдосконалення та 

формування усвідомлених 

мотивів щодо вибору певного 

виду діяльності 

(кіновиробництва), що 

забезпечить задоволення її 

матеріальних і духовних 

потреб у самовираженні. 
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Протягом трьох днів заходу 

було представлено новинки 

українського кіно: житейська 

комедія "Припутні", реж. А. 

Непиталюк, документальний 

фільм про Олега Сєнцова, 

ув'язненого в Росії, "Процес", 

реж. А.Куров, ігровий фільм 

"Стрімголов", реж. 

М.Степанська та ін. Всі фільми 

були представлені авторами 

або акторами. Відбулася також 

"обирська" прем’єра 

документального фільму 

"МІФ" режисера Леоніда 

Кантера, засновника хутора 

Обирок. Окрім кінопрограми 

була організована музична 

сцена та дитячий простір, які 

створили розмаїття фестивалю.  

Фестиваль відвідало близько 

200 людей, серед яких була 

молодь з різних областей 

України та більше половини 

районів Чернігівської області. 

5) Проект «Військово-

патріотичний табір 

«Доброволець» громадської 

екологічної організації «Мама-

86-Ніжин». 

В рамках проекту для 
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учасників проведені історичні 

гутірки, заняття з основ 

надання першої медичної 

допомоги та правил поведінки 

в екстремальних ситуаціях, 

саперної справи, культури 

поводження зі зброєю, тактики 

тощо. Також учасники 

переглянули патріотичні 

фільми, пограли в Теренову гру 

та Страйкбол. У заході взяло 

участь 30 молодих людей 

старшого шкільного віку.  

 6) Проект «Теренова гра» 

Сосницької районної 

молодіжної громадською 

організації Спортивний клуб 

«Анти». 

В рамках проекту для 

учасників проведені історичні 

гутірки, заняття з основ 

надання першої медичної 

допомоги та правил поведінки 

в екстремальних ситуаціях, 

саперної справи, культури 

поводження зі зброєю, тактики 

тощо. Також учасники 

переглянули патріотичні 

фільми, пограли в Теренову гру 

та Лазертаг. У заході взяло 

участь 100 молодих людей 
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старшого шкільного віку. 

Заняття для учасників 

проводили учасники 

антитерористичної операції та 

громадські активісти. 
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