
Інформація  

про стан виконання у 2016 році заходів Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної  

операції та членів їх сімей у Чернігівській області на 2015-2016 роки 
 

№ 

з/п 

Найменування заходу Виконавці 

 
Джерела 

фінансування 

(за рахунок облас-

ного бюджету), 

тис. грн 

Строк 

виконання  

Стан  

виконання 

2015 2016 

1. Забезпечення проведення 

обов’язкового медичного 

огляду військовослужбовців, 

звільнених у запас 

(демобілізованих), які були 

призвані на військову службу 

під час мобілізації, на 

особливий період. 

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

 

Управлінням охорони здоров'я забезпечено 

контроль за проведенням комплексних 

медичних оглядів учасників антитерористичної 

операції. 

Відповідно до розпорядження Управляння 

охорони здоров'я від 16.04.2015 № 142 «Про 

надання медичної допомоги особам, які брали 

участь у антитерористичній операції», 

лікувально-профілактичні заклади області 

проводять медичне обстеження стану здоров'я 

демобілізованих учасників антитерористичної 

операції. На даний час проведено 2586 

медичних оглядів демобілізованих учасників  

антитерористичної операції . 

2. Направлення демобілізованих 

учасників антитерористичної 

операції, у яких виявлені 

порушення стану здоров’я, на 

стаціонарне обстеження та 

лікування у медичні заклади 

області. 

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

 

На стаціонарне обстеження та лікування у 

медичні заклади області направлено та 

проліковано 901 особа із числа демобілізованих 

учасників антитерористичної операції. 

3. Організація медичного 

супроводження 

демобілізованих 

військовослужбовців у 

проходженні медико-

соціальних експертних 

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

 

Медико-соціальну експертну комісію пройшли 

482 учасника антитерористичної операції, 

встановлено групу інвалідності 209 

військовослужбовцям. 
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комісій.  

4. Направлення дітей із сімей 

учасників  антитерористичної 

операції на оздоровлення у 

відомчі санаторії, 

підпорядковані Управлінню 

охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації.  

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

300,0 

(викори

стано) 

450,0 

(викори

стано –

188,6) 

Постійно 

2015-2016 

роки 

 

У відомчих санаторіях, підпорядкованих 

Управлінню охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації, у 2016 році 

оздоровлено 35 дітей із сімей учасників 

антитерористичної операції. 

5. Надання психологічної 

реабілітаційної допомоги 

демобілізованим учасникам  

антитерористичної операції  у 

Центрі психологічної 

реабілітації на базі 

комунального лікувально-

профілактичного закладу 

«Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня».  

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

 

У Центрі психологічної реабілітації на базі 

комунального лікувально-профілактичного 

закладу «Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня» пройшли 

реабілітацію 576 осіб. На даний час на 

лікуванні знаходяться 11 учасників 

антитерористичної операції. 

6. Залучення фахівців із фізичної 

реабілітації до 

реабілітаційного процесу 

демобілізованих 

військовослужбовців, які 

проходять медичну 

реабілітацію в Центрі 

реабілітації для учасників  

антитерористичної операції на 

базі обласного госпіталю для 

ветеранів війни.  

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

 

У Центрі реабілітації для учасників 

антитерористичної операції на базі 

комунального лікувально-профілактичного 

закладу «Обласний госпіталь для ветеранів 

війни» пройшли реабілітацію 273 особи, на 

лікуванні знаходиться 9 учасників 

антитерористичної операції.  

Для проведення фізичної реабілітації 

зазначеній категорії осіб залучаються фахівці 

обласної лікарні. У госпіталі функціонують 

фізіотерапевтичний кабінет та кабінет 

лікувальної фізкультури. 

 

7. Забезпечення 

укомплектування штатними 

психологами закладів охорони 

здоров’я, в яких здійснюється 

реабілітація демобілізованих 

військовослужбовців. 

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

— — 2015 рік 

 

З метою поліпшення психолого-соціальної 

реабілітації пацієнтів за допомогою сучасних 

методів психодіагностики та психокорекції у 

Чернігівській обласній психоневрологічній 

лікарні з 01.01.2015 розпочала роботу Служба 

психолого-соціального відновлення. Психологи 
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лікарні були виділені у окрему структуру, 

отримали нові кабінети, що відповідають усім 

вимогам психодіагностичної та 

психокорекційної роботи. Також функціонують 

кабінети групової роботи, індивідуального 

консультування та психоемоційного 

розвантаження.  

Психологи закладу включені у роботу по 

психологічному відновленню воїнів 

антитерористичної операції та демобілізованих. 

8. Створення «Єдиного вікна» на 

базі комунального лікувально-

профілактичного закладу 

«Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня» з 

метою надання учасникам  

антитерористичної операції  

консультацій щодо 

проходження відновного 

лікування та медико-

психологічної реабілітації.  

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

— — 2015 рік 

 

При приймальному відділенні обласної 

психоневрологічної лікарні та в реєстратурі 

обласного психоневрологічного диспансеру 

створено «Єдине вікно» для звернення 

учасників антитерористичної операції. Дана 

категорія осіб обслуговується позачергово. 

Працює телефон довіри (з 08:00 до 16:00 за тел. 

676-542 при обласному психоневрологічному 

диспансері, з 16:00 до 08:00 за тел. 697-023 

приймального відділення), де цілодобово 

можна отримати консультацію фахівців лікарні 

щодо надання медичної допомоги та 

реабілітації учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей. 

9. У разі необхідності здійснення 

передачі компонентів і 

препаратів донорської крові 

закладам охорони здоров’я 

інших регіонів, Міністерства 

оборони України та 

Міністерства внутрішніх справ 

України для надання допомоги 

пораненим у ході 

антитерористичної операції.  

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

30,0 30,0 

(кошти 

не ви- 

корис-

тані) 

Постійно 

2015-2016 

роки 

 

За період дії Програми заявок на компоненти і 

препарати донорської крові для надання 

допомоги пораненим у ході антитерористичної 

операції від закладів охорони здоров’я інших 

регіонів України, Міністерства оборони 

України та Міністерства внутрішніх справ 

України до Управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації та обласної 

станції переливання крові не надходило. 

10. Надання учасникам  

антитерористичної операції  

першочергового санаторно-

Департамент 

соціального 

захисту населення 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

Станом на 01.01.2017 на обліку для 

забезпечення санаторно-курортними путівками 

перебуває 534 особи із числа учасників 
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курортного лікування та 

першочергового забезпечення 

технічними засобами 

реабілітації.  

обласної 

державної 

адміністрації  

 антитерористичної операції. У 2016 році 

санаторно-курортні путівки отримали 188 осіб. 

На психологічну реабілітацію в реабілітаційні 

установи, протягом 2016 року, були направлені 

212 воїнів.  

На обліку для отримання протезно-

ортопедичних виробів, технічних та інших 

засобів реабілітації перебуває 23 особи із числа 

учасників антитерористичної операції, 17 із них 

повністю забезпечені необхідними засобами 

реабілітації, по іншим ведеться відповідна 

робота.  

11. Поліпшення роботи щодо 

вирішення соціально-

побутових проблем родин 

мобілізованих громадян 

області. 

Районні державні 

адміністрації; 

виконавчі 

комітети міських 

рад; 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 

адміністрації  

— — 2015-2016 

роки 

 

В області матеріальну допомогу надано 4321 

родині мобілізованих на суму 7896,05 тис. 

гривень. Допомогу по господарству (ремонт 

приміщень, випас худоби) отримали 747 сімей, 

по завезенню дров, твердого палива та 

скрапленого газу – 1280.  

Діти із родин учасників антитерористичної 

операції у разі потреби (за умови надання 

відповідних документів про 

малозабезпеченість) у шкільних закладах 

забезпечуються харчуванням за рахунок 

міського бюджету на загальних підставах.  

Шкільними психологічними службами 

здійснюється соціальний супровід дітей із 

сімей учасників АТО, надається психологічна 

допомога, за необхідності готуються акції з 

організації матеріальної та речової допомоги 

зазначеним родинам. 

 

12. Забезпечення надання 

соціальних послуг, у тому 

числі в рамках соціального 

супроводу, родинам учасників 

антитерористичної операції та 

демобілізованих 

Обласний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

 

Протягом 2016 року соціальними послугами 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді області охоплено 4605 сімей, члени 

яких брали участь у проведенні 

антитерористичної операції, у тому числі 3305 

родин демобілізованих, 135 сімей загиблих та 
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військовослужбовців. 46 родин, у яких проживають інваліди із числа 

учасників антитерористичної операції. Послугу 

соціального супроводу отримували 198 сімей, 

членам 1388 сімей надана послуга соціальної 

профілактики, 1717 – соціальної адаптації, 878 

– соціальної інтеграції та реінтеграції, 542 – 

соціально-психологічної реабілітації. За 

сприяння центрів 674 особи пройшли лікування 

та оздоровлення, 342 – оформили/відновили 

документи, 230 – вирішили житлово-побутові 

проблеми, 65 – працевлаштувались, 1031 – 

перенаправлено до закладів соціального 

обслуговування, соціального захисту та мережі 

недержавного сектору.  

Для підвищення кваліфікації спеціалістів 

районних та міських центрів, які працюють з 

даного напрямку, в області організовано та 

проведено семінар щодо надання соціальної 

допомоги сім’ям учасників антитерористичної 

операції. Під час заходу обговорювались 

питання: забезпечення соціальних гарантій 

учасникам антитерористичної операції, 

професійна адаптація, оздоровлення; хто 

повертається додому і про що потрібно знати 

сім’ям учасників антитерористичної операції; 

підтримка учасників АТО, або чим ми можемо 

допомогти; адаптація демобілізованих до 

мирного життя; досвід роботи центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

області щодо соціальної підтримки сімей 

учасників антитерористичної операції; групова 

робота із учасниками антитерористичної 

операції. 

13. Проведення анкетування 

учасників  антитерористичної 

операції стосовно реалізації 

соціальних гарантій 

Обласний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді;  

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

 

З метою визначення проблем, які існують у 

родинах учасників антитерористичної операції 

та пошуку шляхів їх вирішення, центрами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
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відповідно до чинного 

законодавства з метою 

виявлення потреб та побажань 

у наданні соціальних, 

медичних, правових, 

оздоровчих та інших послуг. 

районні державні 

адміністрації; 

виконавчі 

комітети міських 

рад 

області постійно здійснюються оцінки потреб 

нововиявлених сімей.  

Щодо проблеми учасників антитерористичної 

операції, виявлених під час роботи з 

відповідною категорією сімей, спеціалісти 

центрів інформують районні державні 

адміністрації та міські ради з метою 

скоординованого залучення усіх суб’єктів 

соціальної роботи для надання необхідної 

допомоги родинам учасників АТО. 

14. Організація професійного 

навчання зареєстрованих 

безробітних із числа учасників  

антитерористичної операції на 

замовлення роботодавців або 

для подальшої самозайнятості, 

провадження підприємницької 

діяльності. 

 

Обласний центр 

зайнятості 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

 

Протягом 2016 року Чернігівським обласним 

центром зайнятості приділялась належна увага 

системній роботі щодо організації 

професійного навчання зареєстрованих 

безробітних із числа учасників 

антитерористичної операції. За цей період 

проходили навчання 65 учасників АТО. 

З метою більш активного залучення колишніх 

військовослужбовців до трудової діяльності, 

серед безробітних осіб даної категорії, 

проводиться робота щодо заохочення їх до 

започаткування власної справи шляхом 

одноразової виплати допомоги по безробіттю з 

попереднім проходженням професійного 

навчання за навчальними програмами 

«Підприємець – початківець» та «Основи 

малого підприємництва». Так протягом 2016 

року направлено на навчання за даними 

програмами 24 демобілізованих 

військовослужбовця із числа учасників 

антитерористичної операції. Вже 28 осіб 

отримали допомогу по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності 

одноразово. 

Навчання здійснювалося за професіями та 

навчальними програмами різного галузевого 

спрямування, а саме: «Тракторист-машиніст с/г 
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виробництва», «Слюсар з ремонту автомобілів», 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування», «Водій навантажувача», 

«Машиніст крана автомобільного», «Сучасні 

методи торгівлі продовольчими товарами», 

«Оволодіння практичними навичками 

юрисконсульта», «Ведення ремонтних робіт 
тракторної техніки перед початком весняно-

польових робіт», «Безпечне ведення робіт 

водіями і трактористами-машиністами 

сільськогосподарського виробництва на 

підприємствах сільськогосподарської галузі», 

«Охорона праці працівників 

сільськогосподарських підприємств», 

«Особливості забезпечення безпечної трудової 

діяльності» тощо. Працевлаштовано після 

закінчення навчання 57 осіб. 

15. Організація видачі ваучерів 

для осіб із числа учасників 

антитерористичної операції з 

метою підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

ринку праці. 

Обласний центр 

зайнятості 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

 

У 2016 році Чернігівською обласною службою 

зайнятості ваучери для підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці 

особам із числа демобілізованих 

військовослужбовців – учасників 

антитерористичної операції не видавалися. 

Наразі, продовжується інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо можливості 

отримання даної соціальної послуги. 

16. Надання учасникам 

антитерористичної операції та 

членам їх сімей комплексу 

соціальних послуг для 

сприяння працевлаштуванню 

за принципом «єдиного 

вікна», а також під час 

проведення виїзних заходів до 

місць їх проживання. 

Обласний  центр 

зайнятості 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

 

З метою прискорення соціальної та професійної 

адаптації зареєстрованих безробітних із числа 

демобілізованих учасників антитерористичної 

операції службою зайнятості надається 

комплекс соціальних послуг, у т.ч. й за 

принципом «єдиного вікна» із залученням 

соціальних партнерів із числа державних 

установ, волонтерських та громадських 

організацій. 

Зокрема, із військкоматами Чернігівської 

області досягнуто домовленості щодо 
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спрямування демобілізованих 

військовослужбовців, які не мають роботи, до 

центрів зайнятості з метою сприяння їх 

працевлаштуванню. Також здійснюється 

анкетування демобілізованих учасників 

антитерористичної операції у військових 

комісаріатах з метою подальшої координації дій 

щодо сприяння їх соціальній адаптації та 

професійній реабілітації. Так, упродовж 2016 

року в опитуванні взяли участь 786 

демобілізованих учасників АТО, із них: 366 осіб 

мають потребу у послугах з пошуку роботи та 

працевлаштування (47 %), 422 – розраховують на 

отримання допомоги по безробіттю (54 %), 54 –

не виключають можливості відкриття власної 

справи (7 %), 34 – зацікавились можливістю 

проходження професійного навчання за 

направленням служби зайнятості (4 %), 32 – 

потребують допомоги у виборі професії (4 %), 36 

– згодні на тимчасову зайнятість (5 %), 75 – 

мають потребу у юридичних консультаціях (9 

%).  

Чимало демобілізованих учасників 

антитерористичної операції виявляють бажання 

продовжити службу у Збройних Силах України 

за контрактом. Так, з метою орієнтації 

безробітних осіб на таку службу центрами 

зайнятості області у тісній співпраці із 

військкоматами проведено 705 тематичних 

заходів, у яких взяли участь 6,3 тис. безробітних 

осіб, у т.ч. 1048 демобілізованих учасників 

АТО. Додатково 785 осіб, із яких 367 учасників 

антитерористичної операції, отримали 

інформацію щодо військової служби за 

контрактом під час індивідуальних 

консультацій. За результатами проведеної 

інформаційно-роз’яснювальної, консультаційної 
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та агітаційної роботи 468 осіб, у т.ч. 276 

демобілізованих учасників антитерористичної 

операції, виявили зацікавленість, із них 98 осіб, 

у т.ч. 64 демобілізованих учасники АТО, станом 

на 01.01.2017 були зняті з обліку у зв’язку зі 

вступом на військову службу за контрактом у 

Збройні Сили України.  

У 2016 році в центрах зайнятості області 

проведено 251 інформаційний семінар для 1,4 тис. 

демобілізованих військовослужбовців та 

учасників антитерористичної операції, із них 51 

захід проведено за участю представників 

військкоматів, у 5 семінарах взяли участь кризові 

психологи, на 16 заходах були присутні 

представники волонтерських та громадських 

організацій, 55 семінарів та зустрічей проходили 

за участю представників райдержадміністрацій, 

міських рад, органів соціального захисту 

населення, юстиції, центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 9 заходів проведені за участі 

працівників центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 1 семінар відбувся 

за участю голови Чернігівського відділення 

Державної служби у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції. У 

Чернігівському міському та Чернігівському 

районному центрах зайнятості за участю фахівців 

Психологічної кризової служби з метою надання 

психологічної підтримки проведено 17 тренінгів 

для 114 учасників АТО. Для 7 учасників 

антитерористичної операції, які перебувають на 

обліку у Прилуцькому міськрайонному центрі 

зайнятості, проведений тренінг з психологічної 

підтримки за участю психолога управління освіти 

Прилуцької міської ради. Тренінги для осіб цієї 

категорії щодо активізації їх власних зусиль у 

пошуку роботи, підвищення мотивації до праці, 
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зокрема й шляхом здобуття нових професійних 

знань та навичок, проведені у Корюківському та 

Ічнянському центрах зайнятості. У Бахмацькому 

РЦЗ з безробітними учасниками 

антитерористичної операції відбулись 2 заходи з 

презентації можливості безкоштовного вивчення 

англійської мови в рамках соціального проекту 

«Лінгва. Скілз». 

З лютого 2016 року у центрах зайнятості області 

запроваджено проведення «Дня учасника АТО» 

із залученням соціальних партнерів, волонтерів,  

роботодавців, представників органів місцевого 

самоврядування.  

Упродовж 2016 року 344 безробітних особи із 

числа демобілізованих учасників 

антитерористичної операції залучені до 

семінарів з питань професійного навчання та 

здобуття актуальних на ринку праці професій. 

Інформування учасників АТО про послуги із 

професійної підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації, як у навчальних 

закладах області та центрах професійно-

технічної освіти державної служби зайнятості, 

так і безпосередньо на робочому місці, 

відбувається також під час індивідуального 

обслуговування осіб. Зокрема, індивідуальні 

профконсультації отримали майже 848 

учасників АТО, з них 249 – із застосуванням 

профдіагностичного тестування, та 17 осіб 

пройшли профвідбір. 

З метою активізації власних зусиль та 

підвищення мотивації до працевлаштування, 

опанування навичками складання резюме та 

проходження співбесіди з роботодавцями, у 

2016 році 1025 безробітних з числа учасників 

АТО взяли участь в семінарах з техніки 

пошуку роботи. 
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17. Внесення до планів курсів 

підвищення кваліфікації 

працівників психологічної 

служби лекцій, навчальних 

тренінгів щодо надання 

психологічної допомоги 

учасникам антитерористичної 

операції. 

Управління освіти 

і науки обласної 

державної 

адміністрації 

— — 2015-2016 

роки 

 

На курсах підвищення кваліфікації 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти                 

імені К.Д. Ушинського для практичних 

психологів і соціальних педагогів 

викладаються лекції: «Використання елементів 

гештальттерапії у психологічній підтримці 

особистості», «Посттравматичні стресові 

розлади та їх корекція», «Методика ведення 

психологічного консультування», 

«Використання елементів тілесноорієнтованої 

терапії в роботі практичного психолога». 

Проводяться навчальні тренінги 

«Психологічний тренінг з відновлення 

ресурсів» щодо надання психологічної 

допомоги учасникам антитерористичної 

операції. 

З 14 по 18 листопада 2016 року на базі 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. 

Ушинського обласним центром практичної 

психології і соціальної роботи проведено 

тематичні курси з підготовки практичних 

психологів із проблеми «Навички кризового 

консультування та формування стресостійкості 

у школярів». Сертифікати та методичні 

матеріали на електронних носіях отримали 22 

учасника. 

18. Залучення методистів 

обласного центру практичної 

психології і соціальної роботи 

до здійснення психологічного 

супроводу мобілізованих 

учасників антитерористичної 

операції на базі обласного 

військового комісаріату. 

Управління освіти 

і науки обласної 

державної 

адміністрації 

— — 2015 рік У зв’язку з відсутністю запиту обласного 

військового комісаріату працівниками 

обласного центру практичної психології і 

соціальної роботи психологічний супровід 

мобілізованих не здійснювався. 

19. Проведення інформаційно- Департамент — — Постійно З метою недопущення порушень трудового 
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роз’яснювальної роботи з 

питань законодавства про 

працю з метою захисту 

трудових прав учасників  

антитерористичної операції, у 

тому числі шляхом 

проведення нарад та семінарів 

для роботодавців, шляхом 

публікацій та виступів через 

засоби масової інформації, 

забезпечення роботи 

«гарячих» телефонних ліній. 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 

адміністрації; 

Управління 

Держпраці в 

області 

2015-2016 

роки 

 

законодавства, у тому числі гарантій учасників 

антитерористичної операції, в області значна 

роль відведена інформаційно-роз’яснювальній 

роботі серед різних категорій працюючих: 

керівників, спеціалістів, а також громадських 

лідерів. Так, у 2016 році Департаментом 

соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації проведено 21 заходів 

даного напрямку, з них – 14 семінарів у 

районах та містах області. 

Надання інформації та роз’яснень з питань 

трудового законодавства відбувається і в 

телефонному режимі. У Департаменті 

соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації забезпечується робота 

«гарячої» телефонної лінії, де упродовж 

робочого дня спеціалістам підприємств, 

установ, організацій та найманим працівникам 

надаються роз’яснення щодо застосування 

трудового законодавства, зокрема, гарантій 

працівникам – учасникам АТО.  

Крім того, матеріали та новації зазначеної 

тематики розміщуються на офіційному web-

сайті Департаменту. 

З метою надання допомоги фахівцям 

підприємств, організацій та установ області 

щодо правильності застосування законодавчих 

і нормативних актів з питань додержання 

законодавства про працю щодо мобілізованих, 

державними інспекторами у 2016 році 

здійснено 3 публікації у засобах масової 

інформації, яку розміщено на сайті Управління. 

З даного питання з початку 2016 року до 

Управління надійшло 15 звернень.  

За викладеною у зверненнях інформацію, 

державними інспекторами проведено 232 

планові перевірки та 14 позапланових 
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перевірок, за результатами яких вжито 

відповідних заходів реагування.  

Крім того у поточному році Управлінням 

прийнято участь у 307 семінарах, нарадах, 

круглих столах, лекціях, у комісіях з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат.  

З початку року на особистому прийомі до 

Управління звернулося 3131 особа, яким 

надано консультації та роз’яснення з питань 

додержання вимог трудового законодавства та 

інших нормативно-правових актів.  
20. Підготовка пропозицій щодо 

створення розвитку 

транспортних служб із 

перевезення осіб з 

інвалідністю для 

транспортування учасників 

антитерористичної операції, 

які мають поранення, до 

закладів охорони здоров’я, 

протезно-ортопедичних 

підприємств та установ, у яких 

вони отримують послуги 

згідно з медичними 

показаннями, транспортом 

державних і комунальних 

підприємств, установ та 

організацій, пристосованим 

для перевезення лежачих 

хворих та осіб, які 

пересуваються на кріслах 

колісних. 

 

 

Управління 

обласної 

державної 

адміністрації: 

промисловості, 

транспорту і 

зв’язку; охорони 

здоров’я; 

Департамент  

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 

адміністрації; 

районні державні 

адміністрації;  

виконавчі 

комітети  міських 

рад 

— — 2015 рік Департаментом економічного розвитку 

обласної державної адміністрації спільно із 

райдержадміністраціями та виконавчими 

комітетами Ніжинської, Н.-Сіверської, 

Прилуцької, Чернігівської міських рад 

вживаються заходи щодо транспортного 

обслуговування (у разі необхідності) учасників 

антитерористичної операції, які мають 

поранення, до закладів охорони здоров’я, 

протезно-ортопедичних підприємств та 

установ, у яких вони отримують послуги згідно 

із медичними показаннями, перевезення 

лежачих хворих та осіб, які пересуваються на 

кріслах колісних. Дані перевезення не є 

системними і здійснюються (у разі потреби) із 

залученням транспорту міських та центральних 

районних лікарень, районних центрів 

первинної медико-санітарної допомоги (КЛПЗ 

«Сосницька центральна районна лікарня», 

КЛПЗ «Чернігівська центральна районна 

лікарня», Прилуцька центральна районна 

лікарня, Корюківська центральна районна 

лікарня, Бахмацька центральна районна 

лікарня, комунальні заклади охорони здоров’я 
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– Бахмацький, Коропський та Чернігівський 

районні центри первинної медико-санітарної 

допомоги та ін.), а також приватні 

автоперевізники районів.  

Крім того, на міських автобусних маршрутах м. 

Ніжин, м. Чернігів курсують транспортні 

засоби пристосовані для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. КЛПЗ 

«Прилуцька центральна міська лікарня» має 

одну санітарно-транспортну машину, яка 

пристосована для перевезення лежачих хворих.  

За даними управління соціального захисту 

населення у Бобровицькому, Борзнянському, 

Варвинському, Прилуцькому, Ріпкинському, 

Семенівському, Козелецькому, Носівському 

районах серед демобілізованих та звільнених за 

різними обставинами учасників 

антитерористичної операції, які зареєстровані 

чи проживають на території району, лежачих 

хворих та осіб, які пересуваються на кріслах 

колісних, необхідності транспортування їх до 

закладів охорони здоров’я, протезно-

ортопедичних підприємств та установ, що 

надають послуги із реабілітації, лікування та 

адаптації, немає.  

У Новгород-Сіверському районі рішенням IV 

сесії VII скликання затверджена Програма 

соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей у 

Новгород-Сіверському районі. Одним із 

завдань та заходів зазначеної Програми 

визначено забезпечення транспортного 

обслуговування учасників антитерористичної 

операції, які мають поранення, до закладів 

охорони здоров’я, протезно-ортопедичних 

установ, у яких вони отримують послуги згідно 

із медичними показаннями та передбачено 
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кошти на цей захід у сумі 5,0 тис. гривень. 

Крім того, при необхідності транспортування 

учасників антитерористичної операції, які 

мають поранення, до закладів охорони 

здоров’я, де вони отримують послуги згідно з 

медичними показаннями, спеціальний 

транспорт надається самими медичними 

закладами області. 

У м. Чернігові 17.10.2016 комунальним 

підприємством «Чернігівське тролейбусне 

управління» проведено тендер на закупівлю 10 

нових односекційних низькопідлогових 

тролейбусів, пристосованих для перевезення 

пасажирів з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Станом на 27.12.2016 переможець тендеру 

ПрАТ «Чернігівський автозавод» виконав 

умови Договору із поставок 10 тролейбусів 

Комунальному підприємству «Чернігівське 

тролейбусне управління», які у повному складі 

задіяні на тролейбусних маршрутах міста. 

Крім того, у зв’язку із завершенням 

будівництва тролейбусної лінії по вул. 

Козацькій, 19.12.2016 відбулось урочисте 

відкриття нового тролейбусного маршруту № 

11 «вул. Незалежності – Бобровиця». Маршрут 

обслуговує 6 одиниць транспорту, інтервал 

руху становить 13 хвилин. 

Отже, наразі низькопідлогові тролейбуси, 

пристосовані для перевезення пасажирів з 

обмеженими фізичними можливостями, 

знаходяться на обслуговуванні маршрутів № 1 

«Вокзал – Сіверянка», № 2 «Завод 

„Автодеталь” – вул. Шевченка», № 4 «Завод 

„Автодеталь” – Хімволокно», № 7 «2-га міська 

лікарня – Хімволокно», № 10 «Завод 

„Автодеталь” – Бобровиця», № 11 «вул. 
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Незалежності – Бобровиця». 

21. Забезпечення співпраці з 

органами місцевого 

самоврядування та виконавчої 

влади щодо розроблення та 

затвердження порядку 

транспортного 

обслуговування та графіка 

транспортування у містах, 

селищах та селах учасників 

антитерористичної операції, 

які мають поранення, до 

закладів охорони здоров’я, 

протезно-ортопедичних 

підприємств та установ, в яких 

вони отримують послуги 

згідно з медичними 

показаннями, транспортом 

державних і комунальних 

підприємств, установ і 

організацій району, міста, 

пристосованими для 

перевезення лежачих хворих 

та осіб, які пересуваються на 

кріслах колісних. 

Управління 

обласної 

державної 

адміністрації: 

промисловості, 

транспорту і 

зв’язку; охорони 

здоров’я; 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 

адміністрації; 

районні державні 

адміністрації;  

виконавчі 

комітети міських 

рад 

— — 2015 рік Департаментом економічного розвитку 

обласної державної адміністрації спільно із 

райдержадміністраціями та виконавчими 

комітетами Ніжинської, Н.-Сіверської, 

Прилуцької, Чернігівської міських рад 

вживаються заходи щодо транспортного 

обслуговування (у разі необхідності) учасників 

антитерористичної операції, які мають 

поранення, до закладів охорони здоров’я, 

протезно-ортопедичних підприємств та 

установ, у яких вони отримують послуги згідно 

із медичними показаннями, перевезення 

лежачих хворих та осіб, які пересуваються на 

кріслах колісних. Дані перевезення не є 

системними і здійснюються (у разі потреби) із 

залученням транспорту міських та центральних 

районних лікарень, районних центрів 

первинної медико-санітарної допомоги (КЛПЗ 

«Сосницька центральна районна лікарня», 

КЛПЗ «Чернігівська центральна районна 

лікарня», Прилуцька центральна районна 

лікарня, Корюківська центральна районна 

лікарня, Бахмацька центральна районна 

лікарня, комунальні заклади охорони здоров’я 

– Бахмацький, Коропський та Чернігівський 

районні центри первинної медико-санітарної 

допомоги та ін.), а також приватні 

автоперевізники районів.  

Крім того, на міських автобусних маршрутах м. 

Ніжин, м. Чернігів курсують транспортні 

засоби пристосовані для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. КЛПЗ 

«Прилуцька центральна міська лікарня» має 

одну санітарно-транспортну машину, яка 

пристосована для перевезення лежачих хворих.  

За даними управління соціального захисту 
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населення у Бобровицькому, Борзнянському, 

Варвинському, Прилуцькому, Ріпкинському, 

Семенівському, Козелецькому, Носівському 

районах серед демобілізованих та звільнених за 

різними обставинами учасників 

антитерористичної операції, які зареєстровані 

чи проживають на території району, лежачих 

хворих та осіб, які пересуваються на кріслах 

колісних, необхідності транспортування їх до 

закладів охорони здоров’я, протезно-

ортопедичних підприємств та установ, що 

надають послуги із реабілітації, лікування та 

адаптації, немає.  

У Новгород-Сіверському районі рішенням IV 

сесії VII скликання затверджена Програма 

соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей у 

Новгород-Сіверському районі. Одним із 

завдань та заходів зазначеної Програми 

визначено забезпечення транспортного 

обслуговування учасників антитерористичної 

операції, які мають поранення, до закладів 

охорони здоров’я, протезно-ортопедичних 

установ, у яких вони отримують послуги згідно 

із медичними показаннями та передбачено 

кошти на цей захід у сумі 5,0 тис. гривень. 

Крім того, при необхідності транспортування 

учасників антитерористичної операції, які 

мають поранення, до закладів охорони 

здоров’я, де вони отримують послуги згідно з 

медичними показаннями, спеціальний 

транспорт надається самими медичними 

закладами області. 

У м. Чернігові 17.10.2016 комунальним 

підприємством «Чернігівське тролейбусне 

управління» проведено тендер на закупівлю 10 

нових односекційних низькопідлогових 
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тролейбусів, пристосованих для перевезення 

пасажирів з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Станом на 27.12.2016 переможець тендеру 

ПрАТ «Чернігівський автозавод» виконав 

умови Договору із поставок 10 тролейбусів 

Комунальному підприємству «Чернігівське 

тролейбусне управління», які у повному складі 

задіяні на тролейбусних маршрутах міста. 

Крім того, у зв’язку із завершенням 

будівництва тролейбусної лінії по вул. 

Козацькій, 19.12.2016 відбулось урочисте 

відкриття нового тролейбусного маршруту № 

11 «вул. Незалежності – Бобровиця». Маршрут 

обслуговує 6 одиниць транспорту, інтервал 

руху становить 13 хвилин. 

Отже, наразі низькопідлогові тролейбуси, 

пристосовані для перевезення пасажирів з 

обмеженими фізичними можливостями, 

знаходяться на обслуговуванні маршрутів № 1 

«Вокзал – Сіверянка», № 2 «Завод 

„Автодеталь” – вул. Шевченка», № 4 «Завод 

„Автодеталь” – Хімволокно», № 7 «2-га міська 

лікарня – Хімволокно», № 10 «Завод 

„Автодеталь” – Бобровиця», № 11 «вул. 

Незалежності – Бобровиця». 

22. Забезпечення інформаційної 

підтримки заходів мобілізації 

та демобілізації в області.  

Розроблення та поширення 

серед ветеранів війни із числа 

учасників антитерористичної 

операції пам’ятки щодо їх 

соціального захисту 

(інформація про «гарячі» 

телефонні лінії, заходи 

соціального захисту та 

Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

обласної 

державної 

адміністрації 

15,0 25,0 2015-2016 

роки 

З метою патріотичного виховання населення та 

забезпечення інформаційної підтримки заходів 

мобілізації та демобілізації у 2016 році 

органами влади в області було організовано 

інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 

правових аспектів проведення мобілізації та 

демобілізації.  

За сприяння Департаменту інформаційної 

діяльності у рамках інформаційної кампанії у 

районах та містах області розміщено 55 

білбордів та 32 сітілайти із соціальною 
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надання соціальних послуг 

учасникам АТО та членам їх 

сімей). 

рекламою цієї тематики. Серед потенційних 

мобілізованих, молоді, волонтерів 

розповсюджено 2500 примірників брошур про 

права мобілізованих, у містах обласного 

значення серед представників інститутів 

громадянського суспільства — 4000 флаєрів на 

підтримку мобілізації. У населених пунктах 

області розповсюджено 1600 плакатів, 1350 – 

календарів, 1100 – брошур та 900 – ліфлет 

відповідної тематики. 

Сприяючи реалізації права на інформацію 

мешканців Чернігівщини, які проходили 

службу у складі 13-го та 41-го батальйонів у 

зоні антитерористичної операції, а також з 

метою надання їм моральної підтримки обласна 

державна адміністрація щотижня передавала 2 

комплекти обласних та районних газет до 

Єдиного Волонтерського Центру, який надалі 

переправляв їх з іншим вантажем у зону АТО. 

Протягом 2016 року у друкованих ЗМІ 

розміщено загалом 520 матеріалів із тематики 

військово-політичної ситуації, мобілізаційної 

кампанії та підтримки переселенців. У ефірі 

місцевих телекомпаній та радіостанцій 

представлено близько 200 сюжетів, що 

стосуються цієї тематики. 

Інформація щодо заходів патріотичного 

спрямування широко поширювалась через ЗМІ 

області, у тому числі із використанням фото- та 

відеоматеріалів. 

На сайті ОДА діють рубрики «Герої не 

вмирають», «Допомога учасникам АТО». 

23. Створення робочих груп – 

координаційних рад при 

районних державних 

адміністраціях, виконавчих 

комітетах міських рад з питань 

Районні державні 

адміністрації; 

виконавчі 

комітети міських 

рад; 

— — 2015 рік У 17 районах та містах області створено 

координаційні центри із соціальних питань 

громадян, звільнених з військової служби, 

ветеранів війни та членів сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної 
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соціального захисту громадян, 

звільнених з військової 

служби, ветеранів війни та 

членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної 

операції. 

 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації: 

соціального 

захисту 

населення; 

житлово-

комунального 

господарства; 

регіонального 

розвитку та 

інфраструктури; 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю; 

сім’ї, молоді та 

спорту;  

управління 

обласної 

державної 

адміністрації: 

промисловості, 

транспорту і 

зв’язку; охорони 

здоров’я; освіти і 

науки;  

обласний центр 

зайнятості; 

територіальна 

державна 

інспекція праці  в 

області; обласний 

центр соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 

операції. 

Розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 07.10.2015 № 544 утворено 

допоміжний орган – Центр допомоги 

учасникам антитерористичної операції. 
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служба у справах 

дітей обласної 

державної 

адміністрації; 

сектор 

мобілізаційної 

роботи апарату 

обласної 

державної 

адміністрації; 

військовий 

комісаріат; 

представники 

громадських 

організацій 

(волонтери) 

24. Встановлення статусу «Член 

сім’ї загиблого» та видача 

посвідчень членам родин 

загиблих учасників 

антитерористичної операції. 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

Статус «Член сім’ї загиблого» встановлено 306 

мешканцям Чернігівщини.  

 

25. Сприяння залученню 

волонтерських організацій до 

процесів соціальної 

реабілітації та адаптації 

учасників антитерористичної 

операції. 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

обласної 

державної 

адміністрації 

— — Постійно 

2015-2016 

роки 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації спільно з 

громадською організацією «Єдина родина 

Чернігівщини» проведено інформаційну акцію 

щодо вшанування пам’яті воїнів, загиблих у 

антитерористичній операції, у рамках якої на 

початку листопада 2016 року розміщені 

тематичні постери для біг-бордів з їх 

фотографіями.  

У приміщенні Чернігівського професійного 

ліцею побуту 04.12.2016 Департаментом 

проведений Молодіжний волонтерський форум 

«Час обрав нас», присвячений Міжнародному 

дню волонтера. У рамках форуму пройшли 

виставки-презентації волонтерської діяльності, 



22 

 

урочисте відзначення волонтерів Чернігівщини 

та концертна програма, тренінгові програми, 

флористичний майстер-клас у рамках акції 

«Різдвяне янголятко для Захисника країни», 

творчі майстер-класи тощо. У форумі взяли 

участь учасники антитерористичної операції, 

члени їх родин та волонтери, які надають 

допомогу родинам загиблих учасників АТО, 

учасникам антитерористичної операції як на 

території області, так і у зоні її проведення. 

З метою формування у молоді громадської 

позиції і національно-патріотичної свідомості 

шляхом об’єднання активної молоді із різних 

регіонів України, популяризації української 

культури і залучення її до суспільно значущої 

діяльності з 07 по 10 грудня 2016 року у             

м. Чернігів відбувся Всеукраїнський семінар-

тренінг, спрямований на формування 

патріотичної свідомості молоді «Єдиних духом 

справи єднають», організаторами якого 

виступили Міністерство молоді та спорту 

України спільно із Департаментом сім’ї, молоді 

та спорту Чернігівської обласної державної 

адміністрації. У заході прийняли участь 50 

представників із різних областей країни, у т.ч. 

учасники антитерористичної операції. 

Програма семінару передбачала: тренінги 

«Патріотизм як цінність і основа єдності нації», 

«Справи, які єднають», «Пошук ресурсу для 

реалізації національно-патріотичних проектів: 

залучаємо до співпраці донорські організації», 

відвідування та ознайомлення із роботою 

Єдиного волонтерського центру, Центру 

психолого-соціальної допомоги «Ресурс», 

обмін досвідом із реалізації національно-

патріотичних проектів, зустріч у Молодіжному 

театрі із учасниками мистецького десанту 
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тощо. Учасниками семінару підписані листівки 

із малюнками у рамках програми «Медіа-

виставка конкурс юнацького патріотичного 

малюнку» та «Твоя листівка для воїна» 

Молодіжної громадської організації «Асоціація 

безперервної фахової освіти «Атенеум», які 

передані військовим у зону проведення 

антитерористичної операції. 

26. Створити базу (перелік) 

закладів, що надають 

соціальну та психологічну 

підтримку учасникам 

антитерористичної операції та 

членам їх сімей у регіоні. 

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації; 

обласний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

— — 2015 рік На виконання протоколу № 75 рішення 

засідання Кабінету Міністрів України від 

10.09.2014 «Щодо створення регіональних 

центрів медичної реабілітації для учасників 

антитерористичної операції» та наказу 

Управління охорони здоров’я Чернігівської 

обласної державної адміністрації від 01.10.2014 

№ 179 «Про створення центрів медичної та 

психіатричної реабілітації для учасників 

антитерористичної операції» створено два 

центри реабілітації: 

– на базі Чернігівського обласного госпіталю 

ветеранів війни у межах існуючого ліжкового 

фонду та штатної чисельності закладу створено 

Центр реабілітації для учасників 

антитерористичної операції (на 20 ліжок – 10 

реабілітаційних терапевтичних та – 10 

реабілітаційних неврологічних); 

– на базі комунального лікувально-

профілактичного закладу «Чернігівська 

обласна психоневрологічна лікарня» створено 

Центр психіатричної реабілітації (на 20 ліжок). 

 

27. Забезпечення житлом 

учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, які 

потребують поліпшення 

житлових умов 

Управління 

капітального 

будівництва 

обласної 

державної 

адміністрації; 

— — 2016 рік Рішенням двадцять восьмої сесії обласної ради 

шостого скликання від 10.09.2015 була 

затверджена «Обласна Програма підтримки 

індивідуального житлового будівництва та 

розвитку особистого селянського господарства 

„Власний дім” на 2016-2020 роки», відповідно 
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Байрак 72-40-99 

Департамент 

економічного 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації  

до планів якої передбачається надати близько 

300 кредитів на покращення житлово-

побутових умов проживання учасників 

антитерористичної операції та внутрішньо 

переміщених осіб. 

Станом на 01.01.2017 по області на купівлю та 

добудову житлових будинків учасникам 

антитерористичної операції надано 9 кредитів 

на загальну вартість – 939,7 тис. гривень. 


