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Паспорт 
обласної програми підтримки осіб, які брали участь 

у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей 
на 2019-2021 роки 

 
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент 

соціальної політики облдержадміністрації. 
2. Розробник Програми: департамент соціальної політики 

облдержадміністрації. 
3. Терміни реалізації Програми: 2019-2021 роки. 
4. Етапи фінансування Програми: 2019-2021 роки. 
5. Обсяги фінансування Програми: 5725,0 тис. грн. 
 

Роки 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 
бюджет 

районні та 
міські бюджети, 
бюджети ОТГ 

інші джерела 

2019-
2021 

5725,0 5725,0 
в межах 

кошторисних 
призначень  

- 

в т. ч.     

2019 1925,0 1925,0 - - 

2020 1900,0  1900,0  - - 

2021 1900,0 1900,0 - - 

 
6. Очікувані результати виконання Програми: 
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального 

захисту осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також 
членів їх сімей. 

7. Терміни проведення звітності. Відповідно до мети та завдань, 
визначених Програмою, замовник подає обласній раді:  

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 
лютого наступного за звітним року; 

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа 
місяця, наступного за звітним кварталом. 

 
 

Замовник Програми: 
Департамент соціальної 
політики обласної державної  
адміністрації Володимир Корженьовський 
 
 
Керівник Програми: 
Заступник голови обласної 
державної адміністрації Богдан Кобилянський 



Обґрунтування доцільності розроблення 
обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях  

на території інших держав, а також членів їх сімей 
на 2019-2021 роки 

 

Загальні засади 
 

В умовах соціально-політичної нестабільності та перебігу останніх 
воєнно-політичних подій значна частина населення України та Івано-
Франківської області зокрема, в тому числі учасники бойових дій, особи з 
інвалідністю внаслідок війни, члени сімей військовослужбовців, у тому числі 
загиблих, які брали участь у військових конфліктах на території інших держав, 
виступила учасником збройних протистоянь з метою забезпечення 
демократизації влади та утвердження Європейських цінностей в державі.  

Активна участь даної категорії громадян Івано-Франківської області в 
підтримці Євромайдану супроводжувалась трагічними наслідками, оскільки 
саме прикарпатці стали одними з тих, хто сформував ряди героїв Небесної 
Сотні та поповнив перелік постраждалих осіб внаслідок революційних подій.  

Не меншим драматизмом для жителів Івано-Франківської області 
відзначився період проведення антитерористичної операції (далі – АТО) в 
Східних областях України, де приймають активну участь і ветерани “афганської” 
війни, забезпечуючи єдність і незалежність держави та безпеку мирних жителів 
Донецької і Луганської областей. Постраждала значна кількість особового 
складу військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, а окремі з 
них загинули.  

Крім того, ветерани війни, які брали участь у бойових діях та локальних 
конфліктах на території інших держав, залучаються і до миротворчих місій, 
захищаючи цілі і принципи міжнародного миру та безпеки. 

Громадські організації ветеранів Афганістану області також вносять 
значний вклад у волонтерську діяльність щодо забезпечення військових частин 
та підрозділів у зоні АТО продуктами харчування, військовим спорядженням, 
автотранспортом, військовим майном та іншим технічним обладнанням. 

Більшість цих активістів – люди середнього віку, амбітні і життєрадісні, які 
в ім’я Батьківщини та майбутнього добробуту своїх близьких і всього населення 
України жертвують своїм життям і здоров’ям.  

Станом на 01.06.2018 року всього на обліку в органах соціального захисту 
населення перебуває 3003 ветерани війни, які брали участь у бойових діях та 
локальних конфліктах на території інших держав, з них 2229 учасників бойових 
дій, 624 особи з інвалідністю внаслідок війни та 150 родин загиблих 
військовослужбовців. 

Тому, для підвищення соціальної підтримки даної категорії осіб, 
підтвердження суспільної поваги, виникає необхідність затвердження обласної 
програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших 
держав, а також членів їх сімей на 2019-2021 роки (далі – Програма), як чинника 
реалізації ідеалів тих, хто загинув і постраждав під час масових акцій 
громадського протесту та антитерористичної операції, військовослужбовців та 
членів їх сімей. 

 

Мета та основні завдання Програми 
 



Метою Програми є консолідація і координація зусиль ветеранів війни, які 
брали участь у бойових діях і локальних конфліктах на території інших держав, у 
справі широкого, більш ефективного використання наявних можливостей в 
забезпеченні захисту своїх законних політичних, економічних, соціальних прав, 
надання додаткових соціальних гарантій, медичної, психологічної, моральної та 
матеріальної допомоги даній категорії громадян, в першу чергу особам з 
інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців. 

 

Фінансове забезпечення 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок обласного, районних, 
міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), а 
також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються 
щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його 
дохідної частини, районних та міських бюджетів, бюджетів ОТГ та інших джерел 
фінансування. 

Прогнозовані обсяги фінансування Програми за рахунок обласного 
бюджету наведені у паспорті Програми. 

 

Очікувані результати 
 

Виконання передбачених Програмою заходів поліпшить соціальний 
захист учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів їх сімей 
та сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у локальних військових 
конфліктах на території інших держав, а також дасть можливість даній категорії 
громадян отримати додаткову підтримку щодо якісного медичного 
обслуговування, надання матеріальної допомоги, вирішення інших соціально-
побутових питань. 

 

Координація та контроль за виконанням Програми 
 

Координацію роботи щодо виконання заходів Програми здійснює 
департамент соціальної політики облдержадміністрації. 

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, сільських, селищних, міських рад, рад ОТГ, структурні 
підрозділи облдержадміністрації, інші установи та організації, визначені 
виконавцями Програми, інформують департамент соціальної політики 
облдержадміністрації про хід її виконання щорічно до 1 лютого наступного за 
звітним року. 

Інформація про хід виконання Програми подається обласній раді 
щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно 
до поставленої мети та завдань. Узагальнений звіт про хід виконання Програми 
подається обласній раді щорічно до 15 лютого наступного за звітним року. 

 
 
 

 
Директор департаменту  
соціальної політики обласної 
державної адміністрації          Володимир Корженьовський



  Додаток  
до обласної програми підтримки осіб, які брали участь у
бойових діях на території інших держав, а також членів їх
сімей на 2019-2021 роки 

Перелік 
заходів, джерела та обсяги фінансування 

обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав,  
а також членів їх сімей на 2019-2021 роки 

 
Назва замовника: Департамент соціальної політики  облдержадміністрації. 
Назва Програми: обласна програма підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей 
на 2019-2021 роки  
 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавці 

 
 

Терміни 
вико-
нання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. 

Очікува-
ні 

резуль-
тати 

Роки Всього 

в т.ч. за джерелами 
фінансування 

Облас-
ний 

бюджет 

Районні 
та міські  
бюджети, 
бюджети 
ОТГ 

Інші 
дже-
рела 

1. Організаційно-правове забезпечення 

1.1. Перевезення осіб, які брали участь у 
бойових діях на території інших 
держав, у зв’язку з відзначенням 
пам’ятних дат, пов’язаних з 
бойовими діями на території інших 
держав, іншими державними 
святами 

Департамент  соціальної 
політики 
облдержадміністрації  

2019 – 
2021 
роки 

2019-
2021 

 в т.ч.: 
150,0 150,0 

в межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень  

- 

Підви-
щення 
грома- 
дянської 
та патріо-
тичної 
свідомос-
ті 
громад-
ськості 
області 

2019 50,0 50,0 - - 

2020 50,0 50,0 - - 

2021 50,0 50,0 - - 



2. Соціальна підтримка сімей загиблих і постраждалих осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав 
 

2.1. Поліпшення житлових умов сімей, 
члени яких загинули під час бойових 
дій на території інших держав; осіб з 
інвалідністю І та ІІ групи, інвалідність 
яких пов’язана з участю у бойових 
діях на території інших держав; 
інших осіб, які брали участь у 
бойових діях на території інших 
держав, житло яких пошкоджене 
внаслідок стихії (пожежі, повені, 
зсуву тощо), прямі збитки від якої, 
відповідно до  акту місцевого 
структурного підрозділу ДСНС 
України, складають  
більше 100,0 тис. гривень 

Департаменти соціальної 

політики,  будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури обласної 

державної адміністрації, 

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій в 

області, обласний 

військовий комісаріат, 
районні державні 
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад   

2019 – 
2021 
роки 

2019-
2021 
в т.ч.: 750,0 750,0 

в межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень  

- 

Поліпше-
ння умов 
прожива-
ння сімей 
осіб, які 
брали 
участь у 
бойових 
діях на 
території 
інших 
держав  

2019 250,0 250,0 - - 

2020 250,0 250,0 - - 

2021 250,0 250,0 - - 

2.2. Надання матеріальної допомоги на 
лікування членам сімей загиблих 
(померлих) осіб, які брали участь у 
бойових діях на території інших 
держав; особам з інвалідністю, які 
брали участь у бойових діях на 
території інших держав; учасникам 
бойових дій на території інших 
держав 

Департаменти соціальної 
політики, охорони 
здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
обласний військовий 
комісаріат, районні 
державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного 
значення та об’єднаних 
територіальних громад     
 

2019 – 
2021 
роки 

2019-
2021 

 в т.ч.: 
3600,0 3600,0 

в межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень  

- 

Мате- 
ріальна 
підтрим-
ка осіб, 
які 
постраж-
дали 
внаслідок 
участі у 
бойових 
діях на 
території 
інших 
держав 
 

2019 1200,0 1200,0 - - 

2020 1200,0 1200,0 - - 

2021 1200,0 1200,0 - - 



2.3. Надання матеріальної допомоги 
сім’ям осіб, які брали участь у 
бойових діях на території інших 
держав та які померли після 
демобілізації 

Департамент соціальної 
політики обласної 
державної адміністрації, 
районні державні 
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад     

2019 – 
2021 
роки 

2019-
2021 
в т.ч.: 300,0 300,0 

в межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень  

- 

Мате- 
ріальна 
підтрим-
ка сімей 
осіб, які 
брали 
участь у 
бойових 
діях на 
території 
інших 
держав 
 

2019 100,0 100,0 - - 

2020 100,0 100,0 - - 

2021 100,0 100,0 - - 

2.4. Надання матеріальної допомоги на 
оздоровлення сім’ям загиблих у 
бойових діях на території інших 
держав  

Департамент соціальної 
політики обласної 
державної адміністрації, 
районні державні 
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад     

2019 – 
2021 
роки 

2019-
2021  

 в т.ч.: 600,0 600,0 

в межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень 

- 

Мате- 
ріальна 
підтрим-
ка сімей 
осіб, які 
брали 
участь у 
бойових 
діях на 
території 
інших 
держав 

2019 200,0 200,0 - - 

2020 200,0 200,0 - - 

2021 200,0 200,0 - - 

2.5. Забезпечення соціальним  
обслуговуванням вдома одиноких 
непрацездатних батьків, діти яких 
загинули у бойових діях на території 
інших держав 

Районні державні 
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад  

2019 – 
2021 
роки 

2019-
2021  

 в т.ч.: 

в межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень 

в межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень 

в межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень 

- 

Надання  
необхід-
них 
соціаль-
них 
послуг 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 



2.6. Оздоровлення у санаторно-
курортних закладах області та інших 
областей  осіб, які брали участь у 
бойових діях на території інших 
держав, та які потребують 
оздоровлення   

Департаменти  соціальної 
політики, охорони 
здоров’я  обласної 
державної адміністрації, 
районні державні 
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад   

2019 – 
2021 
роки 

2019-
2021 

 в т.ч.: 300,0 300,0 

в межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень 

- 

Реабілі-
тація та 
оздоров-
лення 
осіб, які 
брали 
участь у 
бойових 
діях на 
території 
інших 
держав 
 

2019 100,0 100,0 - - 

2020 100,0 100,0 - - 

2021 100,0 100,0 - - 

2.7. Виготовлення відзнак та нагород 
для учасників бойових дій на 
території інших держав  

Департамент соціальної 
політики обласної 
державної адміністрації 

2019 – 
2021 
роки 

2019-
2021  
в т.ч.: 25,0 25,0 

в межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень 

- 

Вша-
нування 
жителів 
області, 
які 
проявили 
мужність 
і героїзм 
у 
бойових 
діях 

2019 25,0 25,0 - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

 
 
 

Директор департаменту соціальної 
політики облдержадміністрації           Володимир Корженьовський  

 


