
ПРОЕКТ 
 

ЗВІТ 

про виконання у 2017 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 2017 році за медичною 

допомогою звернулось 3 особи 

із числа постраждалих під час 

участі у масових акціях 

громадського протесту та членів 

сімей осіб, смерть яких 

пов’язана із участю у зазначених 

акціях. Одне звернення було 

амбулаторним, одне – особа 

отримала стаціонарне лікування 

за свій рахунок за власним 

бажанням. Ще 1 хворий отримав 

стаціонарне лікування в умовах 



 
2 

неврологічного відділення 

Чернігівської міської лікарні № 

1 Чернігівської міської ради за 

рахунок державних коштів на 

суму 8,8 тис. гривень. 

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 з приводу надання 

психологічної реабілітаційної 

допомоги не було 

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 

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 організовано та 

проведено лекційні та 

практичні заняття на теми: 

«Використання елементів 

гештальттерапії у 

психологічній підтримці 

особистості», 

«Посттравматичні стресові 

розлади та їх корекція», 

«Методика ведення 

психологічного 

консультування», 
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консультування», 

«Використання елементів 

тілесно орієнтованої 

терапії в роботі 

практичного психолога», 

«Психологічний тренінг з 

відновлення ресурсів». 

«Використання 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 

формування стресостійкості». 

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» 

Від 27 до 31 березня та від 27 

листопада до 01 грудня 2017 

року проведено курси з 

підготовки психологів з 

проблеми «Навички кризового 

консультування та формування 

стресостійкості». Навчання 

пройшли 45 осіб. 

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 12 корекційно-

розвивальних занять з дітьми, 

надано  індивідуальні консультації 

батькам. 

З метою соціальної адаптації 

звільнених у запас 

військовослужбовців, учасників 

АТО і членів їх сімей 

Чернігівським національним 

технологічним університетом 
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реалізується норвезько-українська 

програма реабілітації та 

перепідготовки колишніх 

військових і членів їх родин, 

зокрема, проекту «Україна-

Норвегія». Зокрема, 15 вересня 

відбулося відкриття осіннього 

семестру професійної 

перепідготовки за участю 

представників Департаменту 

військової освіти, науки, 

соціальної та гуманітарної 

політики Міністерства оборони 

України, Міжнародного фонду 

соціальної адаптації, громадської 

організації «Чернігів 

Європейський». 07 грудня 

проведено зустріч з 

представниками закладів вищої 

освіти Королівства Норвегії та 

обговорено результати виконання 

зазначеної вище програми. 

Науковці Чернігівського 

національного технологічного 

університету взяли участь у 

Міжнародній міждисциплінарній 

асамблеї «Посттравматичний 

стрес: дорослі, діти та родини в 

ситуації війни», яка  проходила 

08-10 грудня на базі 

Міжнародного конгрес-центру 
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«Український Дім» (м. Київ). 

Протягом 3 днів фахівці з 

України, Польщі, Ізраїлю 

обговорювали різноманітні 

аспекти заявленої проблеми 

дослідження за такими 

напрямами: посттравматичний 

стрес: технології кваліфікації та 

подолання; психологічні, медичні 

та педагогічні аспекти пост 

травматичного стресу в умовах 

війни; міграційні процеси в 

умовах військових дій; освіта як 

інструмент подолання пост 

травматичного стресу в умовах 

війни; філософія та психологія 

війни: цивілізаційний виклик 

сьогодення. 

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 обласної державної 

адміністрації у 2017 році 

підтримано 34 заходи, спрямовані 

на формування громадської 

позиції та національно-
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патріотичне виховання, зокрема:  

– 29 січня 2017 року на території 

Меморіального комплексу 

«Пам’яті Героїв Крут» (село 

Пам’ятне Борзнянського району 

Чернігівської області) відбувся 

пам’ятний захід до 99-ї річниці 

подвигу героїв, які загинули в ім’я 

незалежності України; 

– 21 лютого 2017 року 

підготовлено тематичну 

інформаційну кампанію до 

Міжнародного дня рідної мови; 

– 20-21 березня 2017 року 

проведена зустріч учасників 5-го 

Потягу Єднання України 

«Труханівська Січ» на території 

Чернігівської області; 

– 19 квітня 2017 року в рамках 

весняного призову, відбулися 

урочисті проводи призовників до 

лав Збройних Сил України та 

інших військових формувань; 

– з 29 червня по 01 липня 2017 

року до Дня молоді проведене 

Молодіжне наметове містечко 

«ТАМ» – Територія активної 

молоді»;  

– 5-6 серпня 2017 року 

громадськими організаціями 

«Справедливість», «ЩИТ 41» та 
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«Екстрим-клуб «Семаргл», 

проведений щорічний спортивно-

патріотичний захід «Extreme 

weekend; 

– з 20 по 22 вересня 2017 року 

проведений обласний 

національно-патріотичний захід 

«Я-патріот» на базі військової 

частини в смт Гончарівське 

Чернігівського району. У заході 

взяло участь 275 учасників з усіх 

районів області віком від 14 до 22 

років; 

– 3-4 листопада 2017 року у 

Чернігові відбулася акція «Жити, 

пам’ятаючи», присвячена 75-

річчю масового вивезення у 1942 

році населення України в 

Німеччину;  

– 15 грудня 2017 року у місті 

Чернігові проведено турнір з міні 

футболу присвячений пам’яті 

бійцям, загиблих під час 

проведення АТО; – «Герої не 

вмирають»; 

– 18 грудня 2017 року відбулася 

загальнообласна патріотична акція 

«Мій Крим», яка зібрала 

внутрішньо переміщених 

громадян України з території 

Криму на Чернігівщині. За 
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підтримки Міністерства молоді та 

спорту України та Департаменту 

сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації в 

Чернігівській області проведено 4 

всеукраїнські заходи, а саме: 

– 7-9 липня 2017 року у м. 

Чернігові громадська організація 

«Освітня асамблея» провела 

Всеукраїнську інформаційно-

просвітницьку акцію «Сучасні 

медіа для національно-

патріотичного виховання»; 

– 18-20 серпня 2017 року у м. 

Чернігові громадська організація 

«Спілка ветеранів війни з Росією» 

провела Всеукраїнський табір 

«Яструб – 2017»; 

– 24-28 жовтня 2017 року в м. 

Батурин Бахмацького району 

громадська організація 

«Патріотичний центр 

«Український іноземний легіон», 

Чернігівська обласна громадська 

спортивно-патріотична 

організація «Січ», та ГО «Дозір 

КРУК» провели Всеукраїнський 

семінар-тренінг «Форпост – 

Північ»;  

– 4-5 листопада 2017 року у 

Чернігові громадська організація 
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Спілка Української Молоді 

провела Всеукраїнський семінар-

тренінг «Захист патріотів України 

- Чернігів». 

В рамках Конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка з 

обласного бюджету, реалізовано 

та профінансовано 5 молодіжних 

проектів національно-

патріотичного спрямування, 

зокрема: 

1) Захід «Ленд АРТ мобілізація 

2017» в мистецькому хуторі 

Обирок» громадської організації 

«Всеукраїнська молодіжна 

організація «Зелене плем’я».  

2) Захід «Кінокемп «Кіносарай 

2017» в мистецькому хуторі 

Обирок», громадської організації 

«Всеукраїнська молодіжна 

організація «Зелене плем’я», що 

проходив 23-25 червня 2017 року. 

3) Проект «Сплав для дітей з 

активною громадською позицією 

та дітей учасників АТО» 

Сосницької районної молодіжної 

громадської організації 
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Спортивний клуб «Анти». 

4) Проект «Молодіжний 

спортивно-патріотичний табір 

«Січ» Сосницької районної 

молодіжної громадської 

організації Спортивний клуб 

«Анти». 

5) Проект «Художній конкурс 

«Мистецтво – проти засилля 

корупції», громадської організації 

«Асоціація безперервної фахової 

освіти «АТЕНЕУМ». 

 

 

Заступник директора Департаменту  

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                                        К.М. Тимощенко 
 


