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 бюджетна програма місцевого бюджету / бюджетна програма - в 
цьому Звіті, документ, затверджений в установленому порядку обласним 
органом місцевого самоврядування, що містить сукупність заходів, спря-
мованих на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей;

 видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та за-
ходів, передбачених відповідним бюджетом;

 місцевий бюджет - в цьому Звіті, бюджет відповідної області;

 соціальний захист - це система заходів правового, соціально-еко-
номічного та організаційного характеру, що гарантується і реалізується 
державою для забезпечення гідного життя, тобто матеріальної забезпече-
ності на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства і вільного розвит-
ку людини.
Формами соціального захисту є загальнообов’язкове соціальне страхуван-
ня, державне забезпечення, соціальна допомога та соціальна підтримка.

 соціальна допомога - форма соціального захисту, що полягає у на-
данні матеріальної допомоги та пільг громадянам незалежно від їх доходів 
на підставах та в розмірах, визначених законодавством за рахунок Дер-
жавного та місцевих бюджетів;

 соціальна підтримка - форма соціального захисту, що включає си-
стему заходів щодо надання за рахунок місцевих бюджетів допомоги у 
грошовій або натуральній формі, соціальних послуг і пільг сім’ям і грома-
дянам, які опинились в скрутних життєвих обставинах та самостійно не 
можуть вийти з цього становища;

ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

В рамках цього дослідження терміни та скорочення 
використовуються в наступному значенні:
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РЕЗЮМЕ

 У квітні 2014 року було затверджено Концепцію реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організації влади, що передба-
чала передачу повноважень і коштів від центральної влади органам міс-
цевого самоврядування. В результаті цього, щонайменше, вдвічі зросли 
обласні бюджети, їх річний розмір становить 6 -7 або більше мільярдів 
гривень. 

 Така передача повноважень і фінансів розширила можливості жи-
телів регіонів прямо впливати на розподіл коштів та вимагати від місцевої 
влади їх раціонального витрачання.

 В цьому контексті, кожній людині важливо знати які саме бюджетні 
програми соціального захисту існують в регіоні, яким чином вони працю-
ють і які є права для їх використання. Такі знання власних прав є не тільки 
засобом їх реалізації, але й можливістю впливати на місцеву владу, вима-
гаючи ефективного використання коштів бюджету. 

 Ці можливості є актуальними для учасників АТО/ООС та їх сімей, 
адже захисники України від російської агресії, повернувшись додому з 
районів бойових дій потребують реінтеграції, яка включає програми со-
ціального захисту. Ось чому ветеранам потрібно вивчати можливості ре-
гіональних бюджетів та вимагати від органів місцевої влади і самовряду-
вання соціал ьної підтримки відповідно до своїх потреб.

 Це дослідження включає аналіз напрямів витрачання коштів облас-
них бюджетів в рамках програм соціальної допомоги учасникам АТО/ООС, 
їх сімям. Дослідження охопило програми матеріальної допомоги, забезпе-
чення медичною і реабілітаційною допомогою, надання житла, забезпе-
чення зайнятості та підтримки у відкритті власного бізнесу, тощо. У дослід-
ження включені програми, що діють у 2019 році.

 Сподіваємось, отримані результати нададуть можливість учасникам 
АТО/ООС, їх сім’ям отримати необхідну допомогу для відновлення після 
АТО та стануть інструментом впливу на органи місцевої влади та самовря-
дування.

І.Лоюк 
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 Моніторинг направлений як на здійснення аналізу та порівняння іс-
нуючих умов соціального захисту учасників АТО/ООС в областях, так і на 
забезпечення інформування зацікавлених осіб про можливості соціально-
го захисту.

 Предметом цього дослідження є:

 1. структура ветеранської спільноти в регіонах: кількість та категорії 
ветеранів, членів їх сімей;
 2. бюджетні програми, що діють у 2019 році та рівень соціальної ло-
яльності окремих областей до ветеранів;
 3. порівняння програм областей та визначення рівня підтримки вете-
ранів в кожній з них.

 Для забезпечення результату було поєднано кілька наступних ме-
тодів моніторингу: запити для отримання офіційної інформації від органів 
місцевої влади та аналіз офіційних документів, неформальні бесіди з за-
цікавленими сторонами (представниками місцевих органів влади), регу-
лярні спостереження регіональних представників Ради ветеранів.

РОЗДІЛ 1. 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Цей моніторинг охоплює всі регіони 
України на рівні обласних бюджетів. В 
рамках дослідження аналізуються про-
грами, які діють у 2019 році.   



Програма «Радник з питань ВПО»

Звіт підготовлено завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках програми 
«Радник з питань ВПО», яку реалізовує канадська неурядова організація «Stabilization Support Services».

www.radnyk.org

6

2.1. Кількість та категорії учасників АТО/ООС в областях

 Таблиця 1. Кількість учасників АТО/ООС

Область Постійне 
населення 

області 
(осіб)

Кількість 
учасників 
АТО/ООС

У % до 
постійного 
населення 

(%)

Учасники 
АТО/ООС з 
інвалідні-

стю

У % до 
учасників 
АТО (%)

Члени 
сімей за-
гиблих

АР Крим --- 190 --- ---- --- ---
Вінницька 1552390 18826 1,21 405 2,15 304
Волинська 1032389 10914 1,06 527 4,83 387
Дніпропе-
тровська

3201572 29755 0,93 325 1,09 1333

Донецька 4151504 17118 0,41 49 0,29 66
Житомирська 1220316 18287 1,50 829 4,53 647

Закарпатська 1253804 5877 0,47 176 2,99 160

Запорізька 1704236 13676 0,80 285 2,08 239

Івано
-Франківська

1370126 7778 0,57 289 3,72 186

Київська 1762397 18166 1,03 807 4,44 468

Кіровоград-
ська

938561 12132 1,29 202 1,67 325

Луганська 2146538 11311 0,53 53 0,47 67

Львівська 2502797 23166 0,93 529 2,28 508

Миколаївська 1129718 14576 1,29 155 1,06 81

Одеська 2368835 12774 0,54 121 0,95 156

Полтавська 1391960 13401 0,96 358 2,67 375

РОЗДІЛ 2. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТА ПОРІВНЯННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ АТО/ООС ТА ЇХ СІМЕЙ 
В ОБЛАСТЯХ
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Рівненська 1156028 10706 0,93 142 1,33 163

Сумська 1078534 12594 1,17 141 1,12 236
Тернопіль-
ська

1042207 6587 0,63 113 1,72 113

Харківська 2658990 17040 0,64 98 0,58 130
Херсонська 1035671 7523 0,73 73 0,97 154
Хмельни-
цька

1260997 15842 1,26 226 1,43 318

Черкаська 1201918 11983 1,00 494 4,12 256
Чернівецька 901115 5666 0,63 216 3,81 179
Чернігівська 996320 13012 1,31 192 1,48 195
м.Київ 2909369 24188 0,83 259 1,07 442
м.Севасто-
поль

--- 31 --- --- --- ---

Дані без 
адреси

--- 8976 --- --- --- ---

Всього 41968292 362095 0,86 7064 1,95 7488

 Далі   приведена узагальнена інформація про наявність програм соціаль-
ного захисту, які можуть бути застосовані учасниками АТО/ООС, членами їх 
сімей в областях за окремими напрямками. Інформація включає як програ-
ми, створені виключено для учасників АТО/ООС та їх сімей, так і програми, 
що містять компоненти захисту цієї категорії населення, а також програми 
які створені для всього населення області без визначення окремих категорій 
та пріоритетів. В будь-якому випадку можливості використання конкретної 
програми та процедури їх застосування слід розглядати індивідуально.

 

1  “Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2019 року та середня чисельність у 2018 році” - Державна служба 
статистики України, інформаційний ресурс: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_popul.asp
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Область П
рограм

и виклю
чно 

для учасників АТО
/

О
О

С

П
рограм

и забезпе-
чення житлом

П
рограм

и зайнятості

П
рограм

и підтрим
ки 

бізнесу

П
рограм

и охорони 
здоров’я

П
рограм

и санатор-
ного лікування, від-

починку

П
рограм

и спорту 
осіб з інвалід-

ністю

Вінницька + + + + + + +
Волинська + + + + + + +
Дніпропетровсь-
ка

+ + + + + + +

Донецька + + + + + +
Житомирська + + + + + +
Закарпатська + + + + + + +
Запорізька + + + + + + +
Івано-Франківсь-
ка

+ + + + + + +

Київська + + + + + +
Кіровоградська + + + + + +
Луганська Програми відсутні у відкритому доступі
Львівська +
Миколаївська + + + + + +
Одеська + + + + + +
Полтавська Програми відсутні у відкритому доступі
Рівненська + + + + + +
Сумська + + + + +
Тернопільська + + + + + +
Харківська + + + + + +
Херсонська + + + +
Хмельницька + + + + + +
Черкаська + + + + + + +
Чернівецька + + + + + +
Чернігівська + + + + + + +
місто Київ + + +

 

 Таблиця 2. Наявність бюджетних програм, що можуть бути використані для соціального 
захисту учасників АТО/ООС, їх родами в областях
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 2.2. Порівняння обласних програм, направлених виключно на 
соціальний захист ветеранів, членів їх сімей 

 В більшості областей затверджені окремі програми соціального за-
хисту виключно для ветеранів АТО/ООС та членів їх родин. Такі програми 
можуть передбачати заходи медичної допомоги, реабілітації та психоло-
гічної підтримки, виплати матеріальної допомоги, виділення земельних 
ділянок, будівництво житла.
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 2.3. Порівняння обласних програм, направлених на медичну 
допомогу

 Бюджетні програми в сфері охорони здоров’я в областях різняться 
переліком сфер допомоги, формою викладення: це може бути декілька 
програм на забезпечення, наприклад, онкохворих, хворих на гепатити та 
вирішення серцево-судинних проблем або одна загальна програма, що мі-
стить в собі різні напрямки забезпечення медичною допомогою (комплекс-
на програма).  Програми передбачають закупівлю нового обладнання, під-
тримку закладів охорони здоров’я, закупівлю витратних матеріалів та ліків 
для лікування хворих, тощо.
 Дані щодо комплексних програм у сфері охорони здоров’я та обсягу їх фінансування

 Дані щодо загальних програм боротьби з онкологічними захворюваннями
та обсягу їх фінансування 

 Дані щодо загальних програм боротьби з серцево-судинними захворюваннями
та обсягу їх фінансування 
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 Дані щодо наявності програм та обсягу фінансування 

 2.4. Порівняння обласних програм забезпечення житлом

 Програми забезпечення житлом є досить актуальними в умовах еко-
номічної кризи та низьких рівнів доходу громадян, Місцеві органи влади, 
виходячи з можливостей бюджетів, застосовують здебільшого кредиту-
вання, сплату відсотків по кредитах чи дофінансовують державні програ-
ми, такі як  «Власний дім» (будівництво житла в селах).
Програми, які можуть бути направлені на вирішення проблем учасників 
АТО/ООС - здебільшого це програми забезпечення житлом молоді та про-
грами «Власний дім» (для жителів сільської місцевості). 
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 2.5. Порівняння обласних програм, направлених на санаторне 
лікування, відпочинок, оздоровлення.

 Програми, наявні в областях, передбачають санаторне лікування, 
курортний відпочинок дітей, які потребують особливої уваги. До таких ді-
тей також відносять дітей учасників АТО/ООС, дітей загиблих, тощо.  
 Дані щодо наявності програм та обсягу фінансування.
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  Дані щодо наявності програм та обсягу фінансування.

 2.6. Порівняння обласних програм підтримки підприємницьких 
ініціатив.

 Існуючі в регіонах програми підтримки підприємницьких ініціатив 
впроваджуються на виконання Закону України «Про розвиток та держав-
ну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» і стосуються 
будь-яких осіб, які відповідають критеріям  малого і середнього підприєм-
ництва.
 Кошти в рамках вказаних програм виділяються на цілі навчання і 
консультування, інформаційних кампанії і розвитку всеукраїнських та між-
народних зв’язків, а також на фінансову підтримку: кредитування, ком-
пенсацію банківських відсотків за кредитами, надання коштів на відкриття 
власної справи, тощо. 



Програма «Радник з питань ВПО»

Звіт підготовлено завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках програми 
«Радник з питань ВПО», яку реалізовує канадська неурядова організація «Stabilization Support Services».

www.radnyk.org

14

 2.7. Програми підтримки фізкультури та спорту

 Органи місцевого самоврядування, що затверджують програми під-
тримки фізкультури і спорту, керуються Законом України «Про фізичну 
культуру і спорт», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 груд-
ня 2015 року № 1320-р «Про схвалення Концепції Державної цільової со-
ціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 
року». 
 Програми підтримки фізичної культури та спорту існують практично 
в кожній області України, їх затвердження не є обов’язковим, однак досить 
розповсюдженим.
 В контексті цього дослідження важливо, що кошти таких програм 
направляються на фінансування спорту осіб з інвалідністю, підтримку їх 
спортивних організацій та можливості користуватися комунальними примі-
щеннями, фінансування тренувань та поїздок на змагання, виплати вина-
город за спортивні досягнення, тощо.

 Дані щодо наявності програм та обсягу фінансування 
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РОЗДІЛ 3. 

БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ,
ЩО ДІЮТЬ У 2019 РОЦІ В ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

 3.1. Опис бюджетних програм обласних бюджетів

 Далі наведена інформація про бюджетні програми, що діють на рівні 
обласних бюджетів, бюджету міста Києва, окремо по кожному регіону. Про-
грами оцінені в розрізі наступних груп: 
 - бюджетні програми, направлені виключно на ветеранів, членів їх 
сімей;
 - бюджетні програми, які містять окремий компонент щодо соціаль-
ного захисту та пріоритетні можливості для ветеранів, членів їх сімей
 - бюджетні програми, що направлені на соціальний захист всього 
населення області (окремої частини), не містять в собі компоненту для 
ветеранів, членів їх сімей, однак можуть бути використані для надання їм 
допомоги.

 3.2.1. Бюджетні програми Вінницької області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 9 434 592 671,00 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1552390 осіб.
Обсяг бюджету на 1 особу – 6077,46 грн.
Кількість учасників АТО /ООС - 18826 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 1,21%. 
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС-  304 осіб
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   24 420 000 грн.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – 1276,53 грн.
Програми доступні за посиланням: https://vinrada.gov.ua/perelik_
dovgostrokovih_program.htm 
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№ Назва програми / обсяг 
фінансування

Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів,
 членів їх сімей

1. Обласна комплексна ці-
льова програма підтрим-
ки учасників антитерори-
стичної операції/ операції 
об’єднаних сил, членів їх 
сімей та членів сімей за-
гиблих (померлих) учас-
ників антитерористичної 
операції/ операції об’єд-
наних сил на 2016-2021 
роки». 

Обсяг фінансування 24 
420 тис.грн.

№705 
6304.12.18

Програма передбачає:
1) надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям 
загиблих, сім’ям померлих демобілізованих військово-
службовців та особам, які отримали поранення під час 
АТО/ООС;
2) надання соціальної грошової допомоги членам сімей 
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС для компенса-
ції за пільговий проїзд;
3) безкоштовне навчання основам комп’ютерної грамот-
ності;
4) першочергове влаштування до дошкільних навчаль-
них закладів дітей учасників антитерористичної операції 
та дітей загиблих учасників АТО;
5) забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 
та 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
дітей: загиблих (померлих) учасників АТО/ООС; поране-
них під час участі в АТО/ООС; батьки яких є учасниками 
АТО/ООС;
6) забезпечення безкоштовним триразовим харчуван-
ням вихованців дошкільних навчальних закладів з числа 
дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які 
мають відповідний статус «член сім’ї загиблого»; батьки 
яких с учасниками АТО/ООС;
7) компенсаційна виплата за навчання учасників АТО, їх 
дітей на контрактній формі навчання денного відділення 
вищих навчальних закладів Вінницької області 1-ІІ та 
ІІІ-ІУ рівнів акредитації,
8) щорічна одноразова матеріальна допомога дітям 
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС до дня Святого 
Миколая;
9) організація оздоровлення та санаторно- курортного 
лікування батьків, дружин загиблих (померлих) учас-
ників АТО/ООС з дітьми;
10) забезпечення транспортування осіб інвалідністю 
з числа учасників АТО/ООС, які мають поранення, до 
закладів охорони здоров’я, протезно-ортопедичних під-
приємств та установ, що надають послуги з реабілітації, 
лікування та адаптації;
11) залучення фахівців фізичної реабілітації реабіліта-
ційного процесу;
12) забезпечення зубного протезування учасників АТО/
ООС;
13) організація поховання загиблих (померлих) осіб, які 
брали участь в АТО/ООС;
14) Надання безоплатної первинної та вторинної право-
вої допомоги особам, беруть (брали) участь в АТО/ООС 
та членам їх сімей;

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей 
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей

№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів,
 членів їх сімей

15) надання психологічної підтримки учасникам
АТО/ООС та членам їхніх сімей;
16) здійснення соціальної адаптації учасників АТО/
ООС та членів їх сімей, членів сімей загиблих (по-
мерлих) учасників АТО/ООС шляхом організації та 
проведення заходів з сімейного дозвілля;
17) організація заходів. спрямованих на підвищен-
ня конкурентоспроможності учасників АТО/ООС на 
ринку праці;
18) Організація для дітей учасників АТО/ООС, діте-
й загиблих. померлих і військовослужбовців, у т.ч 
спільно з сім’ями, відпочинку, туристичних поїздок, 
екскурсій в межах області по Україні та за її межами

 

№ Назва програми / обсяг 
фінансування

Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів їх 
сімей

1. Програма економічного і 
соціального розвитку Він-
ницької області на 2019.

Обсяг фінансування ін-
формація відсутня.

№702 04.12.18 Пріоритет 7 Програми передбачає соціальну 
підтримку учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей 
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а та-
кож сімей героїв Небесної Сотні з Вінниччини, 
що включає: - організацію надання соціальної 
та професійної адаптації учасників антитерори-
стичної операції;
- впровадження та розвиток інноваційних про-
ектів надання допомоги і підтримки учасникам 
АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні;
- здійснення заходів розвитку сімейного дозвілля, 
психологічного сімейного розвантаження членів 
сімей учасників АТО/ООС, загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небес-
ної Сотні; 
- забезпечення житлом сімей загиблих військо-
вослужбовців, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, а також інвалідів 
І - II групи з числа військовослужбовців, які бра-
ли участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов;
- компенсаційна виплата студентам-учасникам 
антитерористичної операції та їх дітям за раху-
нок коштів обласного бюджету.
Пріоритет 8 Програми передбачає забезпечення 
земельними ділянками військово  службовців, які 
беруть учать у АТО/ООС на Сході України, що 
включає:
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№ Назва програми / 
обсяг фінансуван-
ня

Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

- визначення земельних масивів, які можуть бути придат-
ні для передачі у власність для будівництва і обслугову-
вання житлового будинку, господарських будівель і спо-
руд (присадибна ділянка), для ведення індивідуального 
садівництва та особистого селянського господарства з 
метою забезпечення сімей військовослужбовців та пра-
цівників правоохоронних органів, які захищають суве-
ренітет і територіальну цілісність держави;
- визначення сільськими, селищними та міськими рада-
ми земельних ділянок комунальної власності, які можуть 
бути надані у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд зазна-
ченій категорії громадян з подальшим затвердженням їх 
відповідним рішенням;
- проведення роз’яснювальної роботи щодо процедури 
набуття права власності на земельні ділянки військо-
во-службовців, які беруть учать у антитерористичній 
операції на Сході України.

2. Цільова соціальна 
Програму розвитку 
фізичної культури 
і спорту у Вінниць-
кій області на 2016-
2020 роки. 

Обсяг фінансуван-
ня 863 575,00 тис. 
грн.

№49 11.02.16 Програма передбачає:
- забезпечення участі спортсменів-інвалідів області у 
Всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, від-
повідних нозологій (чемпіонати України, Кубки України та 
інших);
- сприяння участі членів збірних команд області і Украї-
ни у міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських 
та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних 
вікових груп та ветеранів шляхом надання їм фінансо-
вої підтримки для здійснення відрядження на змагання і 
підготовки до них (проведення навчально-тренувальних 
зборів, придбання спортивного обладнання, інвентарю, 
екіпіровки тощо);
- сприяння залученню населення з інвалідністю до систе-
матичних занять з фізичної культури, фізкультурно-спор-
тивної реабілітації та спорту,  тощо.

3. Регіональна про-
грама підготов-
ки кваліфікованих 
робітників на 2016-
2020 роки. 

Обсяг фінансуван-
ня 43014,5 тис. грн.

№50 
11.02.16

Особливу увагу приділяти матеріальному забезпеченню 
та соціальному захисту дітей-сиріт з цією метою, ство-
рити банк даних про дітей, батьки яких перебувають в 
АТО та надавати їм допомогу згідно із чинним законо-
давством.
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№ Назва програми / 
обсяг фінансуван-
ня

Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

4. Обласна програма 
«Студентський гур-
тожиток на 2018-
2020 роки». 

Обсяг фінансуван-
ня 7950 тис. грн.

№ 597 
26.04.18

Метою програми є покращення умов проживання, на-
вчання і відпочинку студентів у гуртожитках коледжів 
і технікумів, які фінансуються з обласного бюджету та 
підвищення соціального захисту студентів із числа діте-
й-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
а також студентів з числа осіб, визнаних учасниками 
бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій.
Програма передбачає компенсаційноі виплати за про-
живання в студентських гуртожитках коледжів і тех-
нікумів, які фінансуються з обласного бюджету студентів 
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, студентів з числа осіб, визнаних учасника-
ми бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій.

5. Програма «Май-
бутнє Вінниччини в 
збереженні здоров’я 
громадян» на 2016-
2020 роки

Обсяг фінансуван-
ня 3198689,267 тис. 
грн.

№45 
11.02.16

Програма передбачає:
- вжиття заходів щодо забезпечення ветеранів та ін-
валідів війни, учасників антитерористичної операції, в 
тому числі демобілізованих з патологією великих су-
глобів необхідними виробами медичного призначення 
на пільговій основі;
- провадження ефективної діагностики та лікування ве-
теранів та інвалідів війни, учасників антитерористичної 
операції, в тому числі демобілізованих з офтальмоло-
гічною патологією;
- провадження стандартів діагностики, лікування та ре-
абілітації ветеранів та інвалідів війни, учасників анти-
терористичної операції, в тому числі демобілізованих з 
очною патологією на базі обласного клінічного госпіта-
лю ветеранів війни. 

6. Програма зайнятості 
населення Вінниць-
кої області на період 
до 2020 року.

Обсяг фінансуван-
ня не визначено

№ 596 
26.04.18

Програма передбачає:
- сприяння самозайнятості безробітних шляхом одно-
разової роки виплати допомоги по безробіттю для ор-
ганізації ними підприємницької діяльності. Надання пе-
ревагу кандидатам з числа демобілізованих учасників 
АТО, внутрішньо переміщених осіб, мешканців сільської 
місцевості. Посилити вимогливість при відборі з числа 
бажаючих розпочати власну справу. Сприяти підприєм-
ницькій ініціативі та самозайнятості населення, для чого 
передбачити у місцевих бюджетах фінансування про-
грам, спрямованих на розвиток малого та середнього 
бізнесу;
- забезпечення професійним навчанням зареєстрова-
них безробітних, з числа внутрішньо переміщених осіб 
та демобілізованих учасників АТО, на базі навчальних 
закладів регіону та центрів професійно- технічної освіти 
державної служби зайнятості;



Програма «Радник з питань ВПО»

Звіт підготовлено завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках програми 
«Радник з питань ВПО», яку реалізовує канадська неурядова організація «Stabilization Support Services».

www.radnyk.org

20

№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

- сприяння організації зайнятості осіб з числа демобілі-
зованих учасників антитерористичної операції та вну-
трішньо переміщених осіб;
- надання демобілізованим учасникам АТО послуг з 
професійної орієнтації. 

7. Обласна цільова со-
ціальна програма оздо-
ровлення, відпочинку 
дітей і молоді, розвит-
ку мережі дитячих за-
кладів оздоровлення 
та відпочинку до 2019 
року”. 

Обсяг фінансування
 237439,0 тис. грн.

№719 
04.12.18

Програма передбачає покращення якості оздоровлення 
і відпочинку дітей та молоді, збільшення кількості дітей, 
зокрема, хлопців і дівчат сільської місцевості, охопле-
них організованими формами оздоровлення та відпо-
чинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги і підтримки, зокрема, дітей учасників 
АТО. 

8. Комплексна регіональ-
на програма пільгового 
довготермінового кре-
дитування громадян, які 
потребують поліпшення 
житлових умов у Вінни-
цькій області на 2018-
2022 роки. 

Обсяг фінансування
 210 158, 945 тис. грн.

№465 
28.09.17

Програма передбачає надання кредитів на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла молодим сім’ям, 
одиноким молодим громадянам, учасникам антитеро-
ристичної операції та членам їх сімей, педагогічним та 
науково-педагогічним працівникам, держслужбовцям та 
працівникам бюджетної сфери.

9. Регіональна комплекс-
на програма інвесту-
вання житлового бу-
дівництва у Вінницькій 
області «Власний дім» 
на 2017 - 2020 роки

Обсяг фінансування
103800,0 тис. грн.

№ 222
20.12.16

Програма передбачає надання кредитів сільським жи-
телям за наступними напрямами:
1. На будівництво нового житла (у тому числі і багато-
квартирних житлових будинків), на завершення недобу-
дованого житла, а також придбаного незавершеного 
будівництва та готового житла з подальшою його рекон-
струкцією із впровадженням енергозберігаючих техно-
логій;
2. На придбання житла медичним працівникам, що пра-
цюють у сільській місцевості;
3. На енергозабезпечення помешкань шляхом будівни-
цтва інженерних мереж з газифікації та електрифікації 
садиб та забезпечення осель якісною питною водою;
4. На розвиток сільського подвір’я, підприємницької 
діяльності для потреб власного виробництва та «зеле-
ного туризму».
Кредити надаються в першочерговому порядку учасни-
кам АТО/ООС, сім’ям загиблих.
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10. Стратегія розвитку ма-
лого та середнього під-
приємництва Вінницької 
області на період до 
2020 року 

Обсяг фінансування
не визначений

№575
20.12.2017

Програма передбачає:
- створення передумов, у тому числі правових, для 
заснування власного бізнесу жінками, демобілізова-
ними учасниками АТО та іншими вразливими верста-
ми населення;
- розробка дорожню карту залучення міжнародної 
технічної допомоги для фінансування заходів, спря-
мованих на заснування та ведення бізнесу демобілі-
зованими учасниками АТО;
- проведення інформаційної кампанії, спрямовану на 
розповсюдження успішних прикладів започаткування 
бізнесу демобілізованими учасниками АТО;
- запровадження дієвих інструментів фінансової під-
тримки суб’єктів підприємницької діяльності.

 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані.
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Програма
,,Боротьба з онкологіч-
ними захворюваннями 
на період 2017-2021 
роки”. 
Обсяг фінансування
367012,3 тис. грн.

№223  
20.12.16

Програма передбачає:
- надання реабілітаційної допомоги (медична, соціаль-
на, психологічна, санаторно-курортна);
- забезпечення онкохворих цитостатичними хімпрепа-
ратами  та препаратами супроводу у Вінницькому об-
ласному клінічному онкологічному диспансері.

2. Регіональна цільова 
програма будівництва 
(придбання) доступного 
житла у Вінницькій об-
ласті на 2010-2017 роки 
(продовжена 2018-2020 
роки). 
Обсяг фінансування
1243,322 тис. грн.

№1071
25.10.10

Програма передбачає:
 - забезпечення   житлом; 
- запровадження фінансово-інвестиційного механізму 
державної підтримки, що спрямована на забезпечення 
максимальної ефективності використання державних 
коштів; 
- будівництво службового житла для тих категорій гро-
мадян, що мають право на користування таким житлом; 
- створення умови для стабільної роботи підприємств 
будівельної галузі, збереження робочих місць.

 
 3.2.2. Бюджетні програми Волинської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році 6 885 286 014 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 032 389 осіб.
Обсяг бюджету на 1 особу – 6669,27 грн.
Кількість учасників АТО /ООС - 10914 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 1,06%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  387 осіб
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   1 860 000,00 грн. Середня сума, що виділяється з обласного 
бюджету на одного учасника АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програ-
мою – 164,59 грн. 
Програми доступні за посиланням: http://volynrada.gov.ua/programs 
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 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей

№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів їх 
сімей

1. Регіональна програма 
підтримки учасників ан-
титерористичної опера-
ції та членів їх сімей на 
2018-2019 роки

Обсяг фінансування
1 860  тис. грн.

№17/3
18.12.2017 

Програма передбачає:
- організація відпочинку для сімей загиблих (зниклих 
безвісти) учасників антитерористичної операції та 
родин загиблих «майданівців» у комунальних сана-
торно-курортних закладах області;
- забезпечення роботи обласного мобільного со-
ціального офісу;
- сприяння статутній діяльності громадських (вете-
ранських) організацій учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей.

  

№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Регіональна програма 
увічнення пам’яті учас-
ників антитерористич-
ної операції, жертв війни 
та політичних репресій 
на 2016–2020 роки

Обсяг фінансування
16 283,9 тис.грн.

№4/9
07.04.2016 

Заходи програми:
1) здійснення наукових досліджень у сфері увічнення 
пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв вій-
ни та політичних репресій;
2) інформування громадськості про поховання, пов’язані 
з ними історичні події та висвітлення героїзму воїнів у 
боротьбі за Україну;
3) турбота про живих учасників  антитерористичної опе-
рації, війни, національно-визвольних змагань, які постра-
ждали від політичних репресій та примусових виселень.

2. Обласної цільової со-
ціальної програми оздо-
ровлення та відпочинку 
дітей на 2016 – 2020 
роки

Обсяг фінансування
187 467 тис.грн.

№2/30
02.02.2016 

За рахунок коштів обласного, районних та міських бюд-
жетів послуги з оздоровлення та відпочинку надаються  
дітям осіб, визнаних учасниками бойових дітям, один 
із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі про-
ведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних в районі проведення ан-
титерористичних операцій, бойових дій чи збройних кон-
фліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції, дітям, один 
із батьків яких загинув під час масових акцій громадян-
ського протесту або помер внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадян-
ського протесту.

3. Територіальну програ-
му зайнятості населен-
ня Волинської області 
на період до 2020 року

Обсяг фінансування не 
вказаний

№20/10
31.05.2018 

Програма передбачає:
- проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих 
на вирішення питання зайнятості соціально - вразливих 
категорій громадян, зокрема - учасників АТО, ВПО;
- залучення учасників АТО до заходів у рамках проекту 
«Клуб учасників АТО»;
- сприяння створенню робочих місць для працевлашту-
вання осіб з інвалідністю-учасників АТО шляхом залу-
чення до підприємницької діяльності та надомної праці;
- сприяння підприємницькій діяльності.
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

4. Регіональна комплекс-
на програма підтримки 
індивідуального житло-
вого будівництва на селі 
«Власний дім» у Волин-
ській області на 2018 - 
2020 роки 

Обсяг фінансування
75 800 тис. грн.

№18/15
08.02.2018

Програма передбачає надання кредитів сільським 
жителям, в першу чергу учасникам АТО та членам їх 
сімей  за наступними напрямами:
1) на будівництво нового житла (в тому числі і бага-
токвартирних житлових будинків), на завершення не-
добудованого житла, а також придбаного незаверше-
ного будівництва та готового житла з подальшою його 
реконструкцією з провадженням енергозберігаючих 
технологій;
2) на енергозабезпечення помешкань шляхом бу-
дівництва інженерних мереж з газифікації та елек-
трифікації садиб та забезпечення осель якісною пит-
ною водою;
3) на розвиток сільського подвір’я, підприємницької 
діяльності для потреб власного виробництва та «зе-
леного туризму»

 
 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми/ 

обсяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Регіональну програму 
запобігання та лікуван-
ня серцево-судинних 
захворювань «Волинь-
кард» на 2018-2020 
роки

Обсяг фінансування
6 000 тис.грн.

№17/22
18.12.2017 

− розширення програми інформування населення 
щодо запобігання серцево-судинним хворобам та 
можливостей їх лікування в області із широким за-
лученням засобів масової інформації, інших джерел 
інформування;
− забезпечення функціонування Центру моніторингу 
обстеження населення програми «Волинькард»; 
− проведення обстеження на предмет виявлення 
факторів ризику із широким залученням центрів 
ПМСД;
− створення реєстру пацієнтів високого ризику із 
контролем ефективності його корекції;
− проведення поглибленого обстеження відібраних 
контингентів для оцінки реальної ситуації з поши-
реністю та якістю корекції факторів ризику серце-
во-судинних захворювань.
− розвиток в області єдиної системи надання екстре-
ної допомоги пацієнтам з гострою коронарною пато-
логією на основі сучасної фармакоінвазивної страте-
гії;
− покращення надання допомоги хворим з гострими 
порушеннями мозкового кровообігу;
− створення системи вторинної профілактики та реа-
білітації пацієнтів після інфаркту міокарда та інсульту
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

2. Регіональна комплекс-
на програма розвитку 
освіти Волинської об-
ласті на 2018-2022 роки

Обсяг фінансування
500 тис. грн.

№17/9
18.12.2017 

Програма передбачає:
- забезпечення проведення всеукраїнських олімпіад (у т. 
ч. Інтернет-олімпіад), конкурсів, турнірів тощо
- проведення  обласних заходів за усіма напрямами по-
зашкільної освіти з метою розвитку творчих здібностей 
та обдарувань дітей та учнівської  молоді;
- участь команд області у міжнародних заходах

3. Регіональну програму 
підтримки малого та 
середнього підприєм-
ництва у Волинській 
області на 2018 – 2020 
роки

Обсяг фінансування
3 000 тис. грн.

№21/5
26.09.2018

Програма передбачає:
- поновлювати щопівроку фонди (бази даних) нежитло-
вих приміщень, що можуть передаватися в оренду або 
продаватися суб’єктам підприємництва для здійснення 
ними підприємницької діяльності;
- забезпечити надання в оренду на пільгових умовах не-
житлових приміщень, виробничих потужностей, облад-
нання для потреб суб’єктів підприємництва, що здійс-
нюють діяльність у галузі виробництва та сфері послуг;
- сформувати та поновлювати й оприлюднювати пе-
реліки об’єктів незавершеного будівництва, що можуть 
реалізовуватися для потреб суб’єктів підприємництва ; 
- проведення конкурсів  (тендерів) з розміщення  дер-
жавних замовлень на придбання продукції, робіт, послуг 
за кошти місцевих бюджетів із залученням до виконан-
ня замовлень підприємств малого і середнього бізнесу;
- виплатити допомогу по безробіттю одноразово для 
організації підприємницької діяльності безробітним із 
числа застрахованих осіб, які виявили бажання її про-
вадити;
- організувати для безробітних семінари, тренінги, нав-
чання з орієнтації на підприємницьку діяльність;
- забезпечити інформаційну, ресурсну та фінансову під-
тримку діючих місцевих фондів підтримки підприємни-
цтва, бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів у районах і мі-
стах обласного значення

4. Комплексна регіональ-
на програма «План дій 
з реалізації конвенції 
ООН про права інвалідів 
та соціального захисту 
осіб з обмеженими фі-
зичними можливостями 
на 2013 – 2020 роки

Обсяг фінансування
55 252,2 тис. грн.

№17/29
21.02.2013 

Програма включає, крім іншого:
- підтримку людей з інвалідністю, творчі колективи, за-
сновані громадськими організаціями інвалідів, у тому 
числі дитячих

5. Обласна цільова со-
ціальна програма ро-
звитку фізичної культу-
ри і спорту на 2017-2020 
роки

Обсяг фінансування
26 043 тис.грн.

№10/32
02.02.2017 

Програма передбачає забезпечення виплат стипендій 
та одноразових виплат учасникам Олімпійських, Па-
ралімпійських та Дефлімпійських ігор, видатним, мо-
лодим та перспективним спортсменам та їх тренерам, 
спортсменам і тренерам області з видів спорту інвалідів, 
видатним діячам, ветеранам та пенсіонерам фізичної 
культури та спорту області
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 3.2.3. Бюджетні програми Дніпропетровської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 18 378 063 613 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 3201572 осіб.
Обсяг бюджету на 1 особу – 5740,32 грн.
Кількість учасників АТО /ООС - 29755 осіб.
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС - 1333 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,93%. 
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   13 600 800,00 грн.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – 437,49 грн.
Програми доступні за посиланням:
https://oblrada.dp.gov.ua/region-programmes/ 

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / 

оцінка
Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх 
сімей

1. Програма підтримки ве-
теранів війни та членів 
сімей загиблих учас-
ників бойових дій при 
отриманні земельних 
ділянок у власність у 
2019 – 2021 роках
Обсяг фінансування
13 600,8 тис. грн.

№424-15/VIІ
07.12.2018 

Програма передбачає:
- надання одноразової адресної грошової допомоги 
на компенсацію витрат, пов’язаних із розробленням 
проектів землеустрою.

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх 
сімей

відсутні
 
 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення об-
ласті (окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути викори-
стані
№ Назва програми / обсяг 

фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Програма розвитку ма-
лого та середнього під-
приємництва в Дніпро-
петровській області на 
2019 – 2020 роки
Обсяг фінансування
8 180 тис. грн.

№276-11/VIІ
01.12.2017

Програма передбачає:
- підвищення інформованості суб’єктів малого і 
середнього підприємництва про участь у публічних 
закупівлях як постачальників
- надання центрами зайнятості одноразової до-
помоги для започаткування власної справи без-
робітним, які бажають займатися підприємницькою 
діяльністю
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення ради Заходи програм

- інформування з питань існуючих механізмів 
фінансово-кредитної підтримки бізнесу на націо-
нальному рівні та іноземних кредитних ліній;
- моніторинг веб-ресурсів міжнародних та віт-
чизняних донорських організацій, грантодавців, 
що фінансують проекти у сфері підприємництва. 
Формування актуального електронного переліку 
даних;
- сприяння залученню молоді та стартаперів до 
відкриття власної справи з подальшою підтрим-
кою;
- популяризація підприємництва серед окремих 
категорій населення (внутрішньо переміщені осо-
би, звільнені у запас або відставку, молодь, стар-
ше покоління);
- консультантів (менторів) з приватного сектору, 
органів державної влади та інститутів громадян-
ського суспільства
- підвищення інформованості суб’єктів мало-
го і середнього підприємництва про можливості 
програм Європейського Союзу „Горизонт 2020”, 
„Еразмус для молодих підприємців”, „Конкурен-
тоспроможність підприємств малого і середнього 
бізнесу (COSME) (2014 – 2020)”, у тому числі Єв-
ропейської мережі підприємств (EEN)

2. Регіональна програ-
ма розвитку житлового 
будівництва у Дніпро-
петровській області на 
2015 ̶ 2020 роки

Обсяг фінансування
96 684 тис. грн.

№609-29/VI
23.01.2015 

Програма передбачає:
- надання та обслуговування пільгового довго-
строкового кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) 
та придбання житла через Дніпропетровське ре-
гіональне управління державної спеціалізованої 
фінансової установи „Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву”;
- надання та обслуговування державного пільго-
вого кредиту індивідуальним сільським забудов-
никам;
- формування житлового фонду соціального при-
значення та забезпечення житлом громадян, які 
мають таке право;
- забезпечення житлом військовослужбовців, 
осіб рядового й начальницького складу органів 
внутрішніх справ, митних органів, осіб рядового 
та начальницького складу органів і підрозділів 
цивільного захисту, членів їх сімей, прирівняних 
до них осіб та інших службових осіб
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм

3. Регіональна програма 
оздоровлення та відпо-
чинку дітей Дніпропе-
тровської області у 2014 
– 2021 роках

Обсяг фінансування
1026147,6 тис.грн.

№507-23/VI
27.12.2013 

Надання послуг з оздоровлення та відпочинку 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, дітям-інвалідам, дітям, потерпілим від 
наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям з мало-
забезпечених сімей, дітям, які постраждали внаслі-
док стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, 
дітям з багатодітних сімей, а також тим, батьки яких 
загинули від нещасних випадків на виробництві або 
під час виконання службових обов’язків, таланови-
тим та обдарованим дітям, бездоглядним та безпри-
тульним дітям, дітям працівників агропромислового 
комплексу та соціальної сфери села.

4. Програма зайнятості 
населення Дніпропе-
тровської області на 
2012 – 2022 роки

Обсяг фінансування
393 726,1 тис. грн.

№353-16/VI 
23.11.2012 

Програма передбачає:
- надання ваучерів певним категоріям осіб для під-
тримання їх конку ренто спроможності
шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення 
кваліфікації за професі ями та спеціальностями для 
пріоритетних видів економічної діяльності;
- вжиття заходів щодо трудової реабілітації та пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю (з урахуван ням 
рекомен дацій медико-соціальної експерт ної комісії) 
на вільні та новостворені або пристосовані для них 
робочі місця, заявлені підприємствами;  надання 
особам з інвалідністю, які зверну лися за допомогою 
у працевлаштуванні, соці а ль них, інформа ційних та 
консультаційних послуг, пов’язаних із працевла шту-
ванням;
- надання фінансової підтримки домогосподарствам 
для започаткування та/або відновлення підприємни-
цької діяльності громадянам, які потребують соціаль-
ного захисту і не здатні на рівних умовах конкуру вати 
на ринку праці.

5. Обласна програма “Здо-
ров’я населення Дніпро-
петровщини
на 2015 – 2019 роки”

Обсяг фінансування
1 428 378,368 тис.грн.

№586-28/VI
05.12.2014

Програма передбачає (крім іншого):
- придбання ендопротезів суглобів (для ветеранів вій-
ни, інвалідів);
- забезпечення кардіохірургічних відділень, відділен-
ня інтервенційної кардіології, відділення рентгенен-
доваскулярної хірургії, спеціалізованих відділень з 
порушень серцевого ритму, хірургічних відділень не-
обхідними для втручання матеріалами;
- забезпечення кардіологічних та реанімаційних від-
ділень засобами для надання допомоги пацієнтам з 
гострим інфарктом міокард; 
- забезпечення інструментарієм, виробами медично-
го призначення та лікарськими засобами для надан-
ня нейрохірургічної допомоги хворим з порушенням 
мозкового кровообігу;
- забезпечення хворих, які потребують інсулінотера-
пії, препаратами інсуліну шляхом повного або частко-
вого відшкодування їх вартості за рецептами лікарів;
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№ Назва програми 
/ обсяг фінансу-
вання

Рішення 
ради

Заходи програм

- придбання лікарських засобів для хворих на нецукровий діа-
бет;
- забезпечення лікарськими засобами для гематологічних хво-
рих;
- забезпечення лікарськими засобами для хворих на первин-
ний імунодефіцит;
- придбання лікарських засобів медичного призначення для 
лікування хворих на офтальмологічні захворювання;
- забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засо-
бами хворих з хронічною ниркову недостатність;
- забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих 
визначеної категорії;
- виконання заходів державних програм реімбурсації вартості 
ліків;
- придбання медичних виробів та лікарських засобів для ліку-
вання стоматологічних захворювань, хірургічної допомоги, та 
зубопротезування;
- інші заходи.

6. Комплексна 
програма со-
ціального захи-
сту населення 
Дніпропетровсь-
кої області на 
2015 – 2019 роки

Обсяг фінансу-
вання 
23 931 882,5 тис. 
грн

№588-28/VI  
05.12.2014

Програма передбачає:
- забезпечення в розмірах, визначених чинним законодав-
ством, виплати щорічної разової допомоги інвалідам війни, 
учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, ветеранам 
війни;
- забезпечення санаторно-курортного лікування та оздоров-
лення інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей, які постражда-
ли внаслідок                                                  Чорнобильської 
катастрофи, дітей-інвалідів, які перебувають у будинках-інтер-
натах системи соціального захисту населення;
- забезпечення ветеранів війни безкоштовними лікарськими 
засобами, реалізація права на 50-відсоткову знижку від вар-
тості лікарських засобів ветеранам І та ІІ груп інвалідності, а 
також на 10-відсоткову знижку з роздрібної ціни пільговим ка-
тегоріям населення;
- надання послуг із денного догляду за інвалідами та дітьми-ін-
валідами шляхом створення та забезпечення належного функ-
ціонування відділень денного перебування при комунальних 
закладах різного галузевого підпорядкування;
- сприяння трудовій реабілітації та працевлаштуванню ін-
валідів;
- видача ваучерів для підвищення конкурентоспроможності 
безробітних віком старше 45 років шляхом перепідготов-
ки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та 
спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяль-
ності;
- здійснення фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів 
шляхом придбання спортивного обладнання для їх тренуван-
ня та фінансування заходів щодо фізкультурно-спортивної ре-
абілітації інвалідів;
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм

- здійснення соціальної реабілітації інвалідів та ді-
тей-інвалідів шляхом придбання реабілітаційного об-
ладнання;
- здійснення професійної реабілітації інвалідів та ді-
тей-інвалідів шляхом оплати навчання інвалідів за 
спеціальностями, які користуються попитом на ринку 
праці;
- забезпечення ветеранів та інвалідів засобами 
мобільного зв’язку в разі відсутності технічних умов 
проведення  до їх помешкань лінійного зв’язку;
- забезпечення найбільш неадаптованих у фізичному 
та соціальному плані інвалідів, інших категорій грома-
дян, які мають на це право згідно з чинним законодав-
ством, пільговим автотранспортом;
- здійснення виплати інвалідам грошових компенсацій 
на бензин, ремонт  і  технічне  обслуговування  авто-
мобілів та на транспортне обслуговування;
- придбання для інвалідів та інших категорій грома-
дян, які мають на це право згідно з чинним законодав-
ством необхідних протезних виробів, реаблітаційних 
засобів;
- розширення можливостей інвалідів та дітей-ін-
валідів отримати освіту в навчальних закладах усіх 
рівнів акредитації, професійну підготовку в центрах 
професійної реабілітації, включаючи Всеукраїнський 
центр професійної реабілітації  (м. Лютіж);
- придбання спеціального обладнання та оргтехніки 
для інвалідів усіх категорій, у тому числі з вадами слу-
ху й зору, за пропозиціями громадських організацій;
- упровадження соціальної картки потреб та соціаль-
ного становища ветеранів війни, осіб, на яких по-
ширюється дія законів України „Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”;
- поліпшення житлових умов ветеранів війни та праці, 
ветеранів військової служби.

7. Цільова соціальна 
комплексна програ-
ма розвитку фізичної 
культури і спорту в 
Дніпропетровській об-
ласті до 2021 року

Обсяг фінансування
550 393,2 тис. грн.

№122-
7/VIІ
02.12.2016

Програма передбачає:
- підтримку дитячого, дитячо-юнацького, резервного 
спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та 
ветеранів; 
- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійсь-
ких видів спорту, видів спорту інвалідів з ураженнями 
опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху, розумо-
вого та фізичного розвитку.

 В контексті бюджетних програм Дніпропетровської області практич-
но відсутня така категорія, як категорія ветерани, зокрема учасники АТО/
ООС, при наявності інших категорій.
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 3.2.4. Бюджетні програми Донецької області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 12 100 000 000,00 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 4 151 504 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 2914,61 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 17118 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,41%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  66 осіб
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   32882,8 тис. грн.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – 1913,57 грн.
Програми доступні за посиланням: ПРОГРАМИ ВІДСУТНІ У ВІДКРИТОМУ 
ДОСТУПІ

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Регіональна програ-
ма щодо медичного, 
соціального забезпе-
чення, адаптації, пси-
хологічної реабілітації, 
професійної підготовки 
(перепідготовки) учас-
ників антитерористич-
ної операції на 2018-
2020 роки. 
Обсяг фінансування
32882,8 тис.грн.

№319/5-18
07.03.2018 

інформація відсутня

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Програма економічного 
і соціального розвит-
ку Донецької області 
на 2019 рік та основні 
напрями розвитку на 
2020 і 2012 роки. Обсяг 
фінансування 7 544 
689,79 тис. грн.

№79/5-19
01.02.2019

Програма передбачає:
- підтримку суб’єктів малого та середнього підприєм-
ництва, стимулювання створення ними нових робочих 
місць;
- підвищення якості надання послуг та забезпечення 
рівного доступу населення до освіти, охорони здо-
ров’я, культури та спорту;
- соціальна підтримка та реалізація державних га-
рантій громадян, які потребують особливої уваги та 
підтримки;
підтримка внутрішньо переміщених осіб та населення, 
яке постраждало внаслідок збройного конфлікту;
- забезпечення соціальних гарантій учасників АТО 
(ООС) та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учас-
ників АТО (ООС)
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 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення об-
ласті (окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути викори-
стані
№ Назва програми / обсяг фінансування Рішення ради Заходи програм
1. Регіональна програма розвитку малого і 

середнього підприємництва в Донецькій 
області на 2019-2020 роки

інформація відсутня

2. Регіональна програма розвитку освіти 
«Освіта Донеччини в Європейському 
вимірі. 2017-2020 роки»

№840
20.07.2017 

інформація відсутня

3. Регіональна цільова програма розвитку 
фізичної культури і спорту в Донецькій 
області на 2017-2021 роки

№1181
26.12.2016 

інформація відсутня

4. Регіональна комплексна програма «Мо-
лодь і сім’я Донеччини. 2016-2020 роки»

№1189
06.12.2016 

інформація відсутня

5. Програма зайнятості населення Донецької 
області на 2018-2020 роки

№481
12.04.2018 

інформація відсутня

6. Комплексна програма економічного розвит-
ку сільських територій Донецької області 
на 2018- 2020 роки

№588
08.05.2018 

інформація відсутня

7. Комплексна Програма «Оздоровлення та 
відпочинок дітей Донецької області» на 
2018- 2020 рр.

№769/5-18
12.06.2018  

інформація відсутня

 3.2.5. Бюджетні програми Житомирської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 7 773 658 683,00 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 220 316 осіб. Обсяг 
бюджету на 1 особу – 6370,20 грн. Кількість учасників АТО/ООС – 18 287 
осіб.
% учасників АТО/ООС від постійного населення області – 1,5%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  647 осіб
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   інформація відсутня. 

Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – інформація відсутня.

Програми доступні за посиланням: тексти програм за єдиним посиланням 
відсутні, програми розміщені в базі рішень обласної ради, що знижує про-
стоту доступу до них.
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 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Програма соціальної 
підтримки учасників ан-
титерористичної опе-
рації та операції об’єд-
наних сил, членів сімей 
загиблих учасників ан-
титерористичної опера-
ції та операції об’єдна-
них сил у 2019 році. 
Обсяг фінансування:
“у межах фінансових 
можливостей”
https://zt.gov.ua/index.
php/ofitsijni-dokumenti/
normativni-dokumenti/ris
hennya-oblasnoji-radi/13
004-№1294-про-програ-
му-соціальної-підтрим-
ки-учасників-антите-
рористично ї -опера -
ції-та-операції-об’єд-
наних-сил,-членів-сі-
мей-за гиблих -учас -
н и к і в - а н т и т е р о р и -
стичної-операції-та-о-
п е р а ц і ї - о б ’ є д н а -
них-сил-у-2019-році.
html

№1294
18.12.18

Програма передбачає:
- забезпечення обстеження, лікування, санаторно-ку-
рортного лікування та медичної реабілітації в тому числі 
стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) зубного 
протезування, забезпечення ендопротезуванням, про-
тезуванням органів серцево-судинної системи, інтраоку-
лярними лінзами учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та 
членів сімей загиблих учасників антитерористичної опе-
рації та операцій об’єднаних сил, які захищали незалеж-
ність, суверенітет та територіальну цілісність України;
- надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово 
окупованої території та районів проведення антитеро-
ристичної операції та операції об’єднаних сил  грошової 
допомоги  як таким, що потрапили у важкі життєві обста-
вини.

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / обсяг фінан-

сування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів 
їх сімей

1. Обласна комплексна програма 
забезпечення житлом педагогіч-
них, науково-педагогічних, ме-
дичних працівників, учасників 
АТО та членів їх сімей на 2018-
2021 роки. 
https://zt.gov.ua/index.php/2017-
1 2 - 2 1 - 1 3 - 5 7 - 4 7 / р і ш е н -
ня-14-сесія/11300-№-870-про-об-
л а с н у - к о м п л е к с н у - п р о г р а -
му-забезпечення-житлом-пе-
дагогічних,-науково-педагогіч-
них,-медичних-працівників,-учас-
ників-ато-та-членів-їх-сімей-на-
2018-2021-роки.html

№870 
21.12.17

Програма передбачає:
- надання пільгових довгострокових кредитів  
сім’ям  та  одиноким  громадянам  учасникам 
бойових дій та членам їх сімей, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіаль-
ну цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення, перебуваючи безпо-
середньо в районах антитерористичної опе-
рації);
- надання пільгових довгострокових кредитів 
педагогічним, науково-педагогічним, медич-
ним працівникам для будівництва (рекон-
струкції) і придбання житла
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

2. Обласна Програма оз-
доровлення та відпо-
чинку дітей на 2019-
2020 роки

Обсяг фінансування 
не визначений

h t t p s : / / z t . g o v . u a /
index.php/проекти-рі-
шень/12832-про-ком-
п л е к с н у - п р о г р а -
м у - о з д о р о в л е н -
ня-та-в ідпочинку-ді -
тей-на-2019-2020-роки.
html 

№1297 
18.12.18

Програма передбачає забезпечення путівкою до оз-
доровчого закладу не більше одного разу в рік таких 
категорій: 
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання; 
- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій;
- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), 
у районі проведення АТО/ООС, помер внаслідок пора-
нення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі АТО/
ООС, а також внаслідок захворювання, одержаного у 
період участі в АТО/ООС; 
- дітей, один із батьків яких загинув під час або наслі-
док масових акцій громадянського протесту;
- дітей, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 
- дітей, які проживають у населених пунктах, розташо-
ваних на лінії зіткнення; 
- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність 
I або II групи; 
та інші

3. Програма економічного 
і соціального розвитку 
Житомирської області 
на 2019 рік

Обсяг фінансування
10 470 416 тис. грн.

№1293 
18.12.18

Програма передбачає:
- надання фінансової підтримки суб’єктам малого і 
середнього підприємництва за рахунок часткового 
відшкодування відсоткових ставок за банківськими кре-
дитами на реалізацію бізнес-проектів;
-  сприяння безробітним у започаткуванні підприємни-
цької діяльності шляхом залучення додаткових коштів 
з місцевих бюджетів до суми відповідної одноразової 
виплати за рахунок коштів Фонду загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування України на 
випадок безробіття;
- сприяння працелаштуванню учасників АТО/ООС, ви-
мушено переміщених осіб (ВПО), осіб з інвалідністю, 
тощо; 
організація професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних 
відповідно до потреб ринку праці, зокрема ВПО, учас-
ників АТО/ООС з метою прискорення їх працевлашту-
вання та набуття практичних навичок роботи
- видача ваучерів окремим категоріям громадян з ме-
тою підвищення їх конкурентоспроможності;
- забезпечення лікування та медикаментозної про-
філактики опуртуністичних інфекцій, супутніх захворю-
вань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених 
ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб;
- організація роботи громадської приймальні з надання 
безоплатної первинної правової  допомоги при Голов-
ному територіальному управлінні юстиції.
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 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення об-
ласті (окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути викори-
стані

№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення ради Заходи програм

1. Обласна комплексна 
програма соціального 
захисту осіб з інвалід-
ністю, ветеранів війни 
та праці, пенсіонерів, 
учасників і ветеранів 
визвольних змагань 
(ОУН-УПА) та незахи-
щених верств населен-
ня Житомирської об-
ласті на 2018-2022 роки

Обсяг фінансування 
не визначений

http://dpssp.zt.gov.ua/
docs/programu/veteranu/
dodatok.pdf 

№869 21.12.17 Програма передбачає:
- сприяння повному забезпеченню фінансування ви-
датків і ви- плат на оздоровлення, надання матеріаль-
ної допомоги особам з інвалідністю;
- надання одноразової грошової допомоги громадя-
нам, які потрапили у скрутні життєві обставини;
- надавати допомоги для розвитку малих підприємств 
громадських організацій інвалідів;
- сприяння у виділенні приміщень міським та район-
ним товариствам осіб з інвалідністю, підприємствам, 
заснованими громадськими організаціями осіб з ін-
валідністю.

2. Обласна цільова про-
грама розвитку ви-
сокоспеціалізованої 
медичної допомоги до-
рослому населенню на 
2016-2020 роки

Обсяг фінансування:
860 954 тис. грн.

h t t p s : / / z t . g o v . u a /
index.php/проекти-рі-
ш е н ь / 9 0 8 9 - п р о - о б -
л а с н у - ц і л ь о ву - п р о -
граму-розвитку-висо-
коспеціалізованої-ме-
дичної-допомоги-до-
р о с л о м у - н а с е л е н -
ню-на-2016-2020-роки.
html 

№408 22.12.16 Програма передбачає фінансування на базі обласної 
клінічній лікарні ім.О.Ф.Гербачевського:
- покращення якості надання високоспеціалізованої 
стаціонарної невідкладної медичної допомоги хворим 
з гострою коронарною недостатністю;
- покращення якості надання високоспеціалізованої 
невідкладної медичної допомоги хворим з гострою 
судинною патологією головного мозку;
- покращення якості надання медичної допомоги хво-
рим з онкогематол-гічними захворюваннями
- покращення якості надання медичної допомоги хво-
рим з ураженням нервової і опорно-рухової системи;
- забезпечення лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення високотехнологічної і високо-
вартісної медичної допомоги.

3. Обласна комплексна 
програма розвитку фі-
зичної культури і спорту 
на 2017-2020 роки

Обсяг фінансування
212 752,3 тис. грн.

№418
22.12.16

Програма передбачає:
- забезпечення участі спортсменів і команд області у 
спортивних змаганнях з олімпійських, неолімпійських 
видів спорту та видів спорту інвалідів;
- проведення обласних змагань з олімпійських, не-
олімпійських видів спорту та видів спорту інвалідів;
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№ Назва програми 
/ обсяг фінансу-
вання

Рішення 
ради

Заходи програм

- забезпечення діяльності обласного центру фізичного здо-
ров’я населення “Спорт для всіх”;
- забезпечення виплати винагород та стипендій спортсме-
нам-чемпіонам, призерам з Олімпійських, Паралімпійських 
та Дефлімпійських ігор, інших змагань Міжнародного рівня 
та їх тренерам, участь в Олімпійських іграх;
- капітальний ремонт та реконструкцію існуючих, проекту-
вання та будівництво нових будівель і спортивних споруд 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області; облаштування багатофункціональних спортивних 
майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним;
- вирішення соціально-побутових питань спортсменам, які 
посіли призові місця на Олімпійських, Паралімпійських та 
Дефлімпійських іграх, інших змаганнях Міжнародного рівня, 
та їх тренерам

3.2.6. Бюджетні програми Закарпатської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році – 6 772 335 700,00 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 253 804 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 5 401,43 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 5 877 осіб

% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,47%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  160 
осіб

Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   програма відсутня
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – програма відсутня

Програми доступні за посиланням: https://carpathia.gov.ua/storinka/
regionalni-programy-rozvytku 

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей

№ Назва програми / обсяг 
фінансування

Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів 
їх сімей

відсутня
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / обсяг 

фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх 
сімей

1. Програма забезпечення меди-
каментами, виробами медич-
ного призначення і проведення 
безкоштовного зубопротезуван-
ня ветеранів війни та пільгової 
категорії населення області на 
2017 - 2021роки

Обсяг фінансування у 2018 
році 4000 тис. грн.

Програма передбачає:
- забезпечення ветеранів війни, інвалідів, учас-
ників бойових дій, у тому числі в зоні проведення 
АТО, та інших пільгових верств населення меди-
каментами на безоплатній/пільговій основі (не 
менше 65 відс. потреби);
- забезпечення виробами медичного призначен-
ня на безоплатній основі пільгової категорії насе-
лення області;
забезпечення послугами з пільгового зубопро-
тезування відповідно до вимог законодавства;
- забезпечення інвалідів та інших пільгових кате-
горій населення слуховими апаратами

2. Комплексна соціально-еко-
номічна програма забезпечення 
молоді, учасників АТО та вну-
трішньо переміщених осіб жит-
лом у Закарпатській області на 
2018 – 2022 роки

Обсяг фінансування у 2018 
році 19000,0 тис. грн.

Програма передбачає забезпечення житлом 
молодих сімей та одиноких молодих громадян, 
учасників антитерористичної операції на сході 
України та внутрішньо переміщених осіб, які по-
требують поліпшення житлових умов, шляхом:
- розвитку різних видів пільгового житлового 
кредитування, що передбачає створення нако-
пичувального та відновлювального інвестицій-
ного ресурсу держави для забезпечення житлом 
найбільш незахищених категорій громадян;
- впровадження механізму надання цільової 
фінансової підтримки учасникам АТО, членам їх 
сімей, ВПО на обов’язковий власний внесок на 
безповоротній основі

 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення об-
ласті (окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути викори-
стані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Обласна Програма бо-
ротьби з онкологічни-
ми захворюваннями 
на період до 2021 року 
затверджена розпоряд-
женням голови Закар-
патської обласної дер-
жавної адміністрації

Обсяг фінансування 
у 2018 році 5000 тис. 
грн. 

№556
15.11.2016 

Програма передбачає: 
Застосування скринінгових програм в роботі ліку-
вально-профілактичних закладів з метою раннього 
виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних 
новоутворень , зокрема раку шийки матки, молочної 
залози, інших локалізацій; використання електронних 
систем цитологічного та мамо логічного скринінгу.
Забезпечення обласного онкологічного клінічного дис-
пансеру та відділень хіміотерапевтичними, радіо фар-
мпрепаратами та препаратами супроводу для ліку-
вання онкологічно хворих.
Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та 
санаторно-курортної реабілітації онкологічно хворих. 
Забезпечення онкологічно хворих виробами медично-
го призначення для реабілітації , а саме : калоприйма-
чами , сечоприймачами та засобами догляду. 
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2. Програма розвитку та 
вдосконалення неф-
рологічної служби в 
області на 2016 – 2020 
роки

Обсяг фінансування 
у 2018 році 58534 тис.
грн.

--- Придбання витратних матеріалів для програмного ге-
модіалізу

3. Обласна програма
«Цукровий та нецукро-
вий діабет на 2016-2020 
роки», затверджена рі-
шенням Закарпатської 
обласної ради 

Обсяг фінансування
у 2018 році 2 320,8 тис.
грн.

№86 
22.12.2015

Програма передбачає:
- забезпечення хворих на цукровий діабет препарата-
ми інсуліну
- забезпечення хворих на цукровий діабет таблетова-
ними цукрознижуючими засобами
- забезпечення хворих на нецукровий діабет препара-
тами десмопресину
- забезпечення закладів охорони здоров’я витратни-
ми матеріалами для діагностики та лікування хворих 
на цукровий діабет
- забезпечення витратними матеріалами для приладів 
постійного моніторингу глюкози в крові і приладів по-
стійної інфузії інсуліну (інсулінових помп) та голками

4. Обласна цільова 
соціальна програма 
протидії захворюван-
ню на туберкульоз на 
2017-2021 роки

Обсяг фінансування
у 2018 році 7 740,0 
тис.грн.

--- Програма передбачає:
- тестування на чутливість до ліків, у тому числі 
шляхом використання швидких тестів, збереження 
доступної безкоштовної протитуберкульозної допом-
оги населенню області
- доступ до якісного лікування для хворих на тубер-
кульоз, включаючи його хіміорезистентні форми 
та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ, а також надання підтримки 
пацієнтам з метою формування прихильності до 
лікування

5. Регіональна програ-
ма протиепідемічних 
заходів та боротьби з 
інфекційними хвороба-
ми в області на 2017 – 
2021 роки

Обсяг фінансування
у 2018 році 4 760,0 
тис. грн.

--- Програма передбачає:
- забезпечення лікарськими засобами для медика-
ментозного лікування інфекційних хворих, лікуваль-
ними сироватками
- закупівля препаратів для медикаментозного ліку-
вання хворих з гепатитами В та С

6. Регіональна програ-
ма оздоровлення та 
відпочинку дітей і ро-
звитку мережі дитячих 
закладів оздоровлення 
та відпочинку на 2018 – 
2021 роки

Обсяг фінансування
у 2018 році 80833,4 
тис.грн.

--- Програма передбачає:
- забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки
- сприяння оздоровлення пільгових категорій дітей за 
кордоном
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення ради Заходи програм

7. Програма розвитку фі-
зичної культури і спорту 
в Закарпатській області 
на період до 2020 року

Обсяг фінансування у 
2018 році 3993,0 тис.
грн.

--- Програма передбачає: реабілітаційну, фізкультур-
но-оздоровчу та спортивну роботу серед інвалідів

 3.2.7. Бюджетні програми Запорізької області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 9 735 000 000,00 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 704 236 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 5 712,24 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 13 676 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,8%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  239 
осіб
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   97 229,6 тис.грн.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – 6 987,39 грн.

Програми доступні за посиланням: http://www.zoda.gov.ua/article/27/
struktura-oda.html   

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Програма забезпечення 
житлом учасників анти-
терористичної опера-
ції Запорізької області 
на 2018-2022 роки, за-
тверджена рішенням 
обласної ради

Обсяг фінансування
 97 229,6 тис. грн.

№ 67
01.03.2018 

Програма передбачає:
- надання пільгових довготермінових кредитів учасни-
кам антитерористичної операції для будівництва (рекон-
струкції) і придбання житла;
- покращення житлових умов учасників АТО
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту ветеранів, 
членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Програма зайнятості 
населення Запорізької 
області на 2018-2020 
роки
Обсяг фінансування 
не визначено
http://www.zoda.gov.ua/
article/2064/programi-u-
vidpovidniy-sferi.html 

№58
22.05.2018

Програма передбачає:
- підвищення кваліфікації робочої сили;
- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціаль-
ного захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати 
на ринку праці: сприяння у працевлаштуванні молодих 
осіб на перше робоче місце за отриманою професією 
(спеціальністю), громадян з інвалідністю, осіб інших 
соціально вразливих верств населення, сприяння зай-
нятості внутрішньо переміщених осіб і демобілізованих 
учасників антитерористичної операції, сприяння підви-
щенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з 
інвалідністю

          Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / обсяг 

фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Обласна програма  «Мо-
лодій запорізькій родині 
- доступне житло» на 2018-
2022 роки
Обсяг фінансування
96 214,713 тис. грн.
ht tp : / /www.zoda.gov.ua/
ar t ic le /1781/programi-u-
vidpovidniy-sferi.html

№66
01.03.2018 

Програма передбачає надання пільгових довгостро-
кових кредитів для будівництва (реконструкції) або 
придбання житла молодим сім’ям та одиноким моло-
дим громадянам

2. Цільова програма розвитку 
фізичної культури і спорту в 
Запорізькій області на 2017-
2021 роки

Обсяг фінансування
167013,11 тис. грн.

ht tp : / /www.zoda.gov.ua/
ar t ic le /1832/programi-u-
vidpovidniy-sferi.html 

№58
26.01.2017

Програма передбачає:
- проведення таборів фізкультурно-спортивної ре-
абілітації, реабілітаційно-спортивних зборів спор-
тсменів - інвалідів на базі комплексу відпочин- ку 
«Теплі води»;
- організація та проведення фізкультурно-спортивної 
реабілітації засобами гідрокінезотерапії;
- організація та проведення офіційних фізкультур-
но-оздо- ровчих та спортивних заходів зі спорту ве-
теранів. Забезпе- чення участі ветеранів спорту у 
Всеукраїнських та міжна- родних змаганнях;
- забезпечення підготовки та участі спортсменів об-
ласті рівних вікових груп у спортивних заходах всеу-
країнського та міжнародного рівня з олімпійських, не 
олімпійських видів спорту та видів спорту інвалідів;
- встановлення та виплата одноразових грошових 
премій спортсменам області - чемпіонам і призерам 
чемпіонатів світу та Європи з олімпійських, не олім-
пійських та видів спорту інвалідів (за умови підготов-
ки відповідного порядку);
- виплата одноразової грошової премії спортсменам 
області згідно рейтингу їх виступів;
- забезпечення розв’язання житлово-побутових про-
блем спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійсь-
ких та Паралімпійських іграх
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№ Назва програми / обсяг 
фінансування

Рішення ради Заходи програм

3. Програма розвитку охорони 
здоров’я у Запорізькій області 
на 2018-2022 роки
h t t p : / / w w w. z o d a . g o v. u a /
a r t i c l e / 1 7 6 8 / p r o g r a m i - u -
vidpovidniy-sferi.html   

інформація не доступна

4. Обласна програма соціаль-
ної підтримки ветеранів війни, 
праці, дітей війни, інвалідів, 
інших соціальних груп на-
селення, що перебувають у 
складних життєвих обстави-
нах «Назустріч людям» на 
2015-2019 роки, затверджена 
рішенням сесії обласної ради 
Обсяг фінансування
97705,6 тис. грн.
h t t p : / / w w w. z o d a . g o v. u a /
a r t i c l e / 1 7 6 8 / p r o g r a m i - u -
vidpovidniy-sferi.html   

№28
25.12.2014 

Програма передбачає:
- надання адресної допомоги громадянам, які 
опинились в складних життєвих обставинах;
- забезпечення санаторно-курортним лікуван-
ням (путівками) ветеранів війни, праці, дітей 
війни, інвалідів у санаторіях і профілакторіях 
Запорізької області;
- придбання слухових апаратів;
- оперативне лікування з приводу катаракти 
очей, глаукоми;
- лікування з приводу імплантації штучного 
водія серцевого ритму;
- лікування з приводу ендопротезування колін-
них та тазостегнових суглобів;
- компенсації вартості житлово-комунальних 
послуг та твердого палива і скрапленого газу у 
розмірі додаткової 50-відсоткової знижки;
- надання щорічної адресної грошової допомо-
ги в розмірі 500 грн. до Дня захисника Вітчиз-
ни України (14 жовтня) інвалідам та учасникам 
бойових дій на  територіях проведення

 3.2.8. Бюджетні програми Івано-Франківської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 8 323 943 100 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 370 126 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 4 884,27 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 7 778 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,57%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  186 
осіб
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   інформація відсутня.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – інформація відсутня.

Програми доступні за посиланням: https://orada.if.ua/documents/пе-
релік-програм-прийнятих/ 
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 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Обласна програма 
підтримки сімей за-
гиблих і постраждалих 
під час масових акцій 
громадського протесту 
в період з 21 листопада 
2013 року по 21 лютого 
2014 року, учасників 
бойових дій, осіб, які 
перебувають чи пере-
бували у складі добро-
вольчих формувань, що 
утворилися для захисту 
незалежності, суверені-
тету та територіальної 
цілісності України, та 
інших громадян, які 
залучалися і брали 
безпосередню участь 
в антитерористичній 
операції в районах її 
проведення

Обсяг фінансування 
не визначений

№1259-
28/2014
06.06.2014

Програма передбачає
- надання пільг з оплати вартості житлово-комунальних 
послуг у розмірі 50 відсотків від нарахованих платежів 
сім’ям, члени яких загинули під час антитерористичної 
операції;
- поліпшення житлових умов сімей, члени яких загинули 
(померли) під час проведення антитерористичної опера-
ції, інвалідів І групи, інвалідність яких пов’язана з участю 
в АТО;
- надання членам сімей загиблих в ході проведення 
антитерористичної операції, при наявності, земельних 
ділянок для будівництва, ведення господарства та іншої 
господарської діяльності;
- надання матеріальної допомоги у зв’язку з втратою 
члена сім’ї, смерть якого пов’язана з участю в антитеро-
ристичній операції;
- надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих під 
час проведення антитерористичної операції до роковин 
трагедії;
- надання додаткових виплат одному з батьків на не-
повнолітніх дітей до досягнення ними 18-річного віку 
(якщо діти навчаються до 23 років), непрацездатним 
батькам загиблих під час проведення АТО, інвалідам І 
групи, інвалідність яких пов’язана з участю в антитеро-
ристичній операції;
- лікування постраждалих учасників бойових дій та 
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції в районах її прове-
дення, першочергово, у медичних закладах області та 
інших областей (згідно з медичними показами);
- медичне забезпечення у закладах охорони здоров’я 
області (на базі ОКЛ, ОДКЛ, ОККД) членів сімей за-
гиблих під час проведення антитерористичної операції
- оздоровлення та відпочинок на пільгових умовах дітей, 
батьки яких загинули під час проведення антитерори-
стичної операції;
- оздоровлення, першочергово, у санаторно-курортних 
закладах області та інших областей (за зверненням 
заявників) постраждалих учасників бойових дій та інших 
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення, які 
потребують оздоровлення;
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням членів 
сімей (дітей) загиблих, інвалідів І групи, інвалідність яких 
пов’язана з участю в антитерористичній операції, або 
відшкодування витрат, пов’язаних з їх оздоровленням;
- забезпечення безкоштовним навчанням у державних про-
фесійно-технічних, вищих (І–ІV рівнів акредитації) навчаль-
них зак- ладах дітей, батьки яких загинули або постражда-
ли під час антитерористичної операції;
- погашення боргових зобов’язань за кредитними догово-
рами, укладеними за життя загиблими під час проведення 
антитерористичної операції;
- вирішення питання щодо надання абонементних талонів 
неповнолітнім дітям загиблих під час проведення антите-
рористичної операції для відвідування тренажерних залів, 
басейнів, інших спортивних споруд;
- забезпечення соціальним обслуговуванням вдома одино-
ких батьків, діти яких загинули під час проведення антите-
рористичної операції

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / обсяг 

фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Програма розвитку 
освіти Івано-Франківщи-
ни на 2016 - 2023 роки

Обсяг фінансування
434 322 тис. грн.

№42-2/2015
25.12.2015

Програма передбачає:
- здійснення соціальниого супровіду обдарованих дітей, 
в тому числі дітей із сімей, батьки яких є (були) учасника-
ми АТО, внутрішньо переміщеними особами;
- забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та 
пільгові категорії учнів відповідно до чинного законодав-
ства. В межах повноважень організація безкоштовного 
харчування учнів-дітей учасників АТО та внутрішньо пе-
реміщених осіб

2. Обласна цільова со-
ціальна програма «Мо-
лодь Принкарпаття» на 
2016-2020 роки

Обсяг фінансування
6456,0 тис. грн.

№47-2/2015
25.12.2015

Програма передбачає:
- зайнятість та розвиток підприємницької діяльності мо-
лоді – створення умов та здійснення заходів, спрямова-
них на забезпечення зайнятості та розвиток підприємни-
цької діяльності молоді;
- соціальна підтримка молоді з обмеженими функціо-
нальними можливостями та молоді, що опинилася у 
складних життєвих обставинах;
- підтримка постраждалих учасників антитерористичної 
операції та внутрішньо переміщених осіб. Мета: підви-
щення рівня соціального захисту постраждалих учас-
ників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
сімей, члени яких загинули під час проведення антите-
рористичної операції, надання необхідної допомоги вну-
трішньо переміщеним особам з числа молоді;
- розвиток неформальної освіти – формування у процесі 
співпраці громадських об’єднань , органів державної 
влади та місцевого самоврядування цілісної системи не-
формальної освіти молоді, створення умов для розвитку 
і самореалізації особистості
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

3. Обласна цільова со-
ціальна програма з 
оздоровлення та від-
починку дітей на 2016-
2020 роки

Обсяг фінансування
28196,3 тис. грн.

№48-2/2015
25.12.2015

Програма передбачає здійснення закупівлі путівок 
для дітей пільгових категорій віком 7-16 років, обміну 
групами дітей пільгових категорій віком 7-16 років для 
оздоровлення в інших областях, зокрема: дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 
осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей, один із 
батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі про-
ведення антитерористичної операції, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій чи збройних 
конфліктів, а також внаслідок захворювання, тощо

4. Регіональна цільова 
програма підтримки 
індивідуального жит-
лового будівництва на 
селі та поліпшення жит-
лово-побутових умов 
сільського населення 
“Власний дім” на 2016-
2020 роки

Обсяг фінансування
61200,00 тис. грн.

№54-2/2015
25.12.2015

Програма передбачає забезпечення введення в ек-
сплуатацію житлових будинків та комунікацій, що 
забезпечують вимоги комфортності житла та інших 
побутових потреб селян в районах області, а також, 
соціальну орієнтованість будівництва – першочерго-
ве надання кредитів багатодітним та молодим сім’ ям, 
праців никам соціаль ної сфери села, учасникам АТО 
та громадянам, які перебувають на обліку внутрішньо 
переміщених осіб.

5. Регіональна цільова 
програма розвитку мо-
лодіжного житлового бу-
дівництва в області на 
2018-2022 роки

Обсяг фінансування
86 250,00 тис. грн.

№685-19/2017
08.12.2017

Програма передбачає надання та обслуговування 
пільгових довгострокових кредитів, наданих громадя-
нам на будівництво (придбання) житла, в першу чергу 
- учасникам АТО

          Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми 

/ обсяг фінансу-
вання

Рішення Заходи програм

1. Комплексна про-
грама “Здоров’я 
населення При-
карпаття 2013-
2020”

Обсяг фінансу-
вання 569 801, 20 
тис.грн.

№717-19/2012
23.11.2012

Програма передбачає:
- поліпшення спеціалізованої комплексної профілактики 
та лікування туберкульозу, запобігання розвитку хіміоре-
зистентного туберкульозу, удосконалення лабораторної 
діагностики туберкульозної інфекції
- забезпечення доступу населення до профілактичних за-
ходів, послуг з лікування та медикаментозного забезпе-
чення хворих на гепатит В і С,
- профілактика, лікування окремих ендокринних хвороб,
- лікування хвороб крові і кровотворних органів, онкогема-
тичних злоякісних захворювань, медикаментозне забезпе-
чення хворих, 
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- допомога хворим з нирковою недостатністю,
- покращення стану здоров’я та реабілітація хворих з 
хворобами вуха, горла, носа,
- забезпечення доступності хворих з ушкодженнями 
та хворобами опорнорухового апарату до сучасних 
методів лікування та реабілітації, попередження їх 
інвалідизації
- медична допомога після трансплантації,
- профілактика і лікування імунодефіцитів

2. Обласна Програма со-
ціальної підтримки та 
реабілітації інвалідів 
зору на 2015-2019 роки

Обсяг фінансування
1482,935 тис. грн.

№1467-33/2014
05.12.2014

Програма передбачає:
- надання пільг інвалідам зору: І групи – до 50 від-
сотків, ІІ групи – до 40 відсотків на оплату за надані 
житлово-комунальні послуги, електроенергію, газ, 
телефон, вугілля, дрова тощо;
- забезпечення інвалідів зору І і ІІ груп засобами ре-
абілітації: мовними годинниками, пристроями для 
читання аудіокниг, дошками та папером для письма 
незрячих, тростинами тощо;
- забезпечення інвалідів зору санаторно- курортним 
лікуванням
- проведення тренінгів з навчання орієнтування у 
просторі, користування сучасними тифлотехнічни-
ми засобами, комп’ютерною технікою для широкого 
кола незрячих користувачів
- надання послуг із супроводу інвалідів І групи зору 
до об’єктів соціальної інфраструктури

3. Про регіональну цільову 
програму запобігання та 
лікування серцево-су-
динних і судинно-моз-
кових захворювань на 
2016-2020 роки

Обсяг фінансування
 290 678,8 тис. грн.

№1822-39/2015
16.10.2015

Програма передбачає:
- відкриття в ЦМКЛ кардіохірургічного відділення, 
закупівля необхідного обладнання, розхідних ма-
теріалів для забезпечення операцій на відкритому 
серці;
- закупівля виробів медичного призначення (штучні 
водії ритму) для надання допомоги хворим з ССЗ;
- закупівля виробів медичного призначення (штучні 
клапани серця) для надання допомоги хворим з ССЗ;
- закупівля виробів медичного призначення (оксиге-
натори) для надання допомоги хворим з ССЗ;
- закупівля виробів медичного призначення (стенти) 
для надання допомоги хворим з ССЗ
- закупівля виробів медичного призначення (витратні 
матеріали) для надання допомоги хворим з ССЗ;
- закупівля витратних матеріалів для проведен-
ня ендоваскулярних втручань (катетери, стенти, 
стент-графти, емболізатори);
- закупівля обладнання та витратних матеріалів для 
проведення реконструктивних втручань на артеріях 
та венах (катетери, протези, шовний матеріал, ін-
струментарій, діатеромокоагулятори, апарат для 
реінфузії крові);
- закупівля витратних матеріалів для ендоваскуляр-
них втручань при цереброваскулярних захворюван-
нях (ЦВЗ)
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення Заходи програм

4. Про Програму протидії 
захворюванню на ту-
беркульоз в області на 
2017-2020 роки

Обсяг фінансування
35320,78 тис. грн.

№276-9/2016
23.09.2016

Програма передбачає:
- раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей 
шляхом щорічного проведення туберкулінодіагности-
ки
- проведення комплексної діагностики та раннього ви-
явлення туберкульозу флюорографічним обстежен-
ням;
- хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень та 
позалегеневий туберкульоз
- забезпечення роботи кабінетів контрольованого 
лікування у загально-лікувальній мережі та надання 
ДОТ-послуг на рівні первинної ланки, у т.ч.надання 
соціальних послуг хворим на туберкульоз на амбула-
торному етапі
- забезпечення харчуванням хворих у протитуберку-
льозних установах

5. Програма «Покращення 
діагностики, лікування 
та профілактики злоя-
кісних новоутворів на 
2017-2020 роки»
Обсяг фінансування
38648,0 тис.грн.

№277-9/2016
23.09.2016

Програма передбачає:
- забезпечення медичних закладів медикаментами, 
хіміопрепаратами, препаратами супроводу;
- паліативна допомога, соціальна підтримка

6. Обласна комплексна 
програма соціального 
захисту населення Іва-
но-Франківської області 
на 2017-2021 роки

Обсяг фінансування
99640,0 тис.грн.

№402 12/2016
23.12.2016

Програма передбачає:
- виплату одноразової грошової допомоги на лікуван-
ня та вирішення невідкладних соціально-побутових 
питань жителям області, яка допоможе поліпшити 
стан здоров’я та вирішити соціально-побутові питан-
ня жителів області, які опинилися у складних життєвих 
обставинах;
- поліпшення житлових умов сімей окремих категорій 
громадян: інвалідів, багатодітних, малозабезпечених, 
тощо;
- покращення добробуту, медичного обслуговування, 
культурного забезпечення осіб з інвалідністю ;
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ін-
валідів загального захворювання та інвалідів з дитин-
ства у санаторно-курортних закладах області та інших 
областей;
- виплати матеріальної допомоги сім’ям, у яких наро-
дилося одночасно троє і більше дітей.

7. Про затвердження об-
ласної цільової соціаль-
ної програми розвитку 
фізичної культури та 
спорту на 2017-2021 
роки

Обсяг фінансування
272606,7 тис. грн.

№404-
12/2016
23.12.2016

Програма передбачає:
- залучення населення з обмеженими можливостями 
до систематичних занять з фізичної культури і спорту, 
організація та проведення відповідних заходів серед 
інвалідів
- забезпечення утримання та функціонування ре-
гіональних центрів з фізичної культури та спорту ін-
валідів «Інваспорт»,
- забезпечення участі спортсменів-інвалідів у націо-
нальних та міжнародних змаганнях, матеріального 
стимулювання переможців та призерів вказаних зма-
гань.
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 3.2.9. Бюджетні програми Київської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 9 530 317 305 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 762 397 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 5407,59 грн. Кількість учасників АТО /ООС 
– 18166 осіб. % учасників АТО/ООС від постійного населення області 
1,03%. Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  
468 осіб. Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту 
учасників АТО/ООС - 157 048,7 тис.грн.Середня сума, що виділяється з 
обласного бюджету на одного учасника АТО/ООС, члена їх сімей за окре-
мою програмою – 8428,07 грн. Програми доступні за посиланням: https://
kor.gov.ua/robota_rady/rishennia.html 

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми 

/ обсяг фінансу-
вання

Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Київська обласна 
комплексна програ-
ма соціальної під-
тримки в Київській 
області учасників 
антитерористичної 
операції та членів 
їх сімей, членів 
сімей загиблих 
(померлих) учас-
ників антитерори-
стичної операції, а 
також родин Героїв 
Небесної Сотні та 
учасників Револю-
ції Гідності на 2018-
2020 роки

Обсяг фінансу-
вання 157048,7 
тис. грн.

№399-21-VII     
27.04.2018

Програма передбачає:
- надання щорічної одноразової грошової допомоги сім’ям 
військовослужбовців, які брали участь в АТО та знаходять-
ся в складних життєвих обставинах;
- надання щорічної одноразової грошової допомоги сім’ям 
військовослужбовців, які загинули в зоні проведення  АТО;
- надання одноразової грошової допомоги військово-
службовцям, які підписали контракт на проходження служ-
бу в зоні проведення АТО, сім’ї яких знаходяться в склад-
них життєвих обставинах;
- організацію та проведення фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів серед учасників АТО, членів їх сімей, у 
тому числі сімей загиблих (померлих) учасників АТО;
- організацію проведення комплексних профілактичних 
оглядів демобілізованих військовослужбовців протягом 3-х 
робочих днів після їх звільнення з військової служби та під 
час взяття на військовий облік у військкоматах;
- забезпечення проведення медичних оглядів учасників 
антитерористичної операції, відповідно до чинних наказів 
Міністерства охорони здоров’я України та локальних про-
токолів;- надання медичної допомоги та психологічної ре-
абілітації учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників 
АТО, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учас-
ників АТО;
- забезпечення комплексного надання психіатричної допо-
моги учасникам АТО, з урахуванням усіх біопсихосоціаль-
них чинників їх психічного розладу, розробленням заходів 
індивідуального підходу в наданні спеціалізованої медич-
ної допомоги, забезпечивши послідовність у плануванні та 
реалізації комплексу діагностичних, лікувальних та реа-
білітаційних заходів;
- забезпечення госпіталізації у спеціалізовані профільні за-
клади охорони здоров’я учасників АТО та членів сімей за-
гиблих (померлих) учасників АТО, які потребують реабіліта-
ції. 
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм щодо ветеранів, 

членів їх сімей
відсутні

 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Київська обласна ком-
плексна програма «Здо-
ров’я Київщини» на 
2018 – 2020 роки

Обсяг фінансування:
1 861 063,50 тис. грн.

Посилання на програ-
му:
h t t p s : / / k o r . g o v. u a /
robota_rady/rishennia/
pro_zatverdzhennia_
k y i v s k o i _ o b l a s n o i _
k o m p l e k s n o i _
p r o h r a m y _ z d o r o v _
y a _ k y i v s h c h y n y _ _
na_2018___2020_roky.
html 

№400-21-VІI     
27.04.18

- забезпечення людей з інвалідністю засобами до-
гляду та реабілітації, які  потребують використання  
в амбулаторних умовах;
- задоволення потреб  людей з інвалідністю, які 
потребують забезпечення в стаціонарних умовах,   
штучними суглобами;
- забезпечення задоволення потреби в медичній до-
помозі постраждалих під час Революції Гідності та 
учасників антитерористичної операції, у тому числі 
членів їх сімей;
- забезпечення  обласних онкологічних медичних за-
кладів   та спеціальних  відділень визначених ліка-
рень хіміотерапевтичними, радіофармпрепаратами 
для лікування онкологічних хворих;
- медична допомога населенню з  нефрологічними 
захворюваннями;
- забезпечення якості лікування хворих з трансплан-
тованими органами;
- забезпечення якості лікування хворих на цукровий 
діабет
- забезпечення людей з  інвалідністю, які потребують 
використання  в амбулаторних умовах,  слуховими  
апаратами;
- забезпечення людей з  інвалідністю, які потребують 
стаціонарного лікування,  витратними матеріалами 
для проведення оперативних втручань при катаракті 
та вітреоретинальній патології

2. Київська обласна цільо-
ва програма соціальної 
підтримки в Київській 
області людей з інвалід-
ністю на 2017-2020 
роки.
Обсяг фінансування:
45299,9 тис. грн.  
Посилання на програ-
му:
https://kor.gov.ua/robota_
rady/rishennia/rishennia_
pro_zatverdzhennia_
k y i v s k o i _ o b l a s n o i _
t s i l o v o i _ p r o h r a m y _
sotsialnoi_pidtrymky_v_
kyivskii_oblasti_liudei_z_
invalidnistiu_na_2017-
2020_roky.html 

№346-15-VII     
22.06.17

Програма передбачає надання щорічної разової 
адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються 
з двох та більше осіб з інвалідністю, одиноким осо-
бам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та 
слуху I та II груп.
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм

3. Київська обласна про-
грама «Запобігання та 
лікування серцево-су-
динних захворювань на 
2017-2019 роки»
Обсяг фінансування:
80335,8 тис. грн.
Посилання на програ-
му:
https://kor.gov.ua/
robota_rady/rishennia/
pro_zatverdzhennia_
kyivskoi_oblasnoi_
prohramy_zapobihannia_
ta_likuvannia_
sertsevo-sudynnykh_
zakhvoriuvan_na_2017-
2019_roky.html

№308-14-VII     
19.05.2017

Програма передбачає:
- придбання медикаментів для проведення екстреного 
або невідкладного кардіохірургічного,  інтервенційного 
втручання;
- придбання виробів кардіохірургічного призначен-
ня для проведення екстреного або невідкладного 
кардіохірургічного,  інтервенційного втручання

4. Київська обласна про-
грама розвитку фізич-
ної культури та спорту 
«Київщина спортивна» 
на 2017-2020 роки

Обсяг фінансування:
652600,00 тис. грн.

Посилання на програ-
му:
https://kor.gov.ua/
robota_rady/rishennia/
pro_zatverdzhennia_
kyivskoi_oblasnoi_
prohramy_rozvytku_
fizychnoi_kultury_ta_
sportu_kyivshchyna_
sportyvna__na_2017-
2020_roky.html 

№291-14-VII    
19.05.2017

Програма передбачає:
- забезпечення проведення: обласних змагань, спор-
тивно-масових  заходів (чемпіонати, кубки, турніри, 
спортивні фестивалі, спартакіади, спортивні ігри);  
навчально – тренувальних зборів з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту, спорту інвалідів та  вете-
ранів, учнівської та студентської молоді;
- забезпечення діяльності, поточний ремонт та об-
ладнання спортивних споруд комунальних закладів 
Київської обласної ради: … Київський регіональний 
центр фізичної культури та спорту інвалідів «Інвас-
порт»;

5. Київська обласна цільо-
ва Програма «Турбота» 
на 2016-2020 роки

Обсяг фінансування:
10174,0  тис. грн. 
Посилання на про-
граму:https://kor.
gov.ua/robota_rady/
rishennia/rishennia_
pro_zatverdzhennia_
kyivskoi_oblasnoi_
tsilovoi_prohramy_
turbota__na_2016-2020_
roky.html

№097-03-VIІ     
28.04.16

Програма передбачає:
- фінансову підтримку діяльності Київської обласної 
організації ветеранів України;
- фінансову підтримку діяльності Київської обласної 
організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників 
бойових дій;
- фінансову підтримку діяльності Київської обласної 
організації Української спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів);
- конкурс з визначення програм (проектів заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства 
для підтримки і надання системної допомоги людям з 
інвалідністю;
- надання соціальної допомоги і підтримки ветеранам 
та особам з інвалідністю;
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення ради Заходи програм

- здійснення соціальної реабілітації осіб з ін-
валідністю;
- підтримка осіб з інвалідністю всіх нозологій, 
ветеранів війни та праці; 
- надання соціальної допомоги незахищеним 
верствам населення з числа одиноких пенсіо-
нерів та осіб з інвалідністю з метою їх підтрим-
ки.

6. Стратегії розвитку ма-
лого та середнього під-
приємництва у Київській 
області
на період до 2020 року

Обсяг фінансування
не визначений

№495-23
10.10.2018 

Програма передбачає:
- створення інформаційних ресурсів для під-
приємців, розділів, присвячених грантовим про-
грамам для малого та середнього бізнесу;
- проведення тренінгів для МСП із підготовки 
грантових та кредитних заявок;
- розробка та запровадження заходів з мікро-
кредитування суб’єктів малого та середнього 
підприємництва із залученням провідних банків;
- щорічна інвентаризація вільних земельних 
ділянок та площ виробничого призначення, 
розміщення інформації про них у відкритому до-
ступі на офіційних Інтернет-ресурсах та ЗМІ для 
діючих та потенційних підприємців;
- проведення навчань та тренінгів для власників 
і менеджерів МСП із менеджменту, маркетин-
гу, планування діяльності у сфері управління 
витратами, податками, бухгалтерського обліку 
тощо на засадах державно-приватного партнер-
ства

 3.2.10. Бюджетні програми Кіровоградської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році – 5 915 510 600 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 938 561 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 6 302,74 грн.

Кількість учасників АТО /ООС – 12 132 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 1,29%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  325 
осіб
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   інформація відсутня.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – інформація відсутня.

Програми доступні за посиланням: https://oblrada.kr.ua/diyuchi-oblasni-
programi 
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 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей

№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів їх 
сімей

1. Обласна комплексна 
програма соціальної 
підтримки учасників 
АТО, членів їх сімей, 
сімей загиблих учас-
ників АТО, постражда-
лих учасників Революції 
Гідності та вшануван-
ня пам’яті загиблих на 
2014-2020 роки

Обсяг фінансування 
не визначений

http://gutszn.kr-admin.
gov.ua/ATO/491.pdf 

№650
19.09.2014

Програма передбачає:
- соціальну підтримку, медичне обслуговування 
учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО, постраждалих учасників Революції 
Гідності;
- надання одноразової матеріальної допомоги 
сім’ям загиблих та поранених учасників АТО згідно 
з порядком, розробленим облдержадміністрацією: 
сім’ям загиблих – 20 000 грн.; пораненим – 10 000 
грн
- призначення та виплату грошової компенсації за 
належні житлові приміщення
- забезпечення безкоштовним оздоровленням дітей, 
батьки яких загинули під час виконання службових 
обов’язків в зоні проведення АТО, є учасниками АТО 
або постраждалими учасниками Революції Гідності;
- забезпечення безкоштовним дворазовим харчу-
ванням учнів 1- 4 класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів –
дітей: загиблих (померлих) учасників АТО, які ма-
ють відповідний статус «член сім’ї загиблого»; бать-
ки яких були поранені під час участі в АТО; батьки 
яких є учасниками АТО; осіб, які є постраждалими 
учасниками Революції Гідності, одноразовим безко-
штовним харчуванням - учнів 5-11 класів;
- надання психологічної допомоги сім’ям загиблих та 
учасникам АТО, а також працівникам підприємств, 
установ, організацій, які залучались до забезпечен-
ня проведення АТО;
- здійснення заходів щодо безкоштовної диспансе-
ризації учасників АТО, членів їх сімей, постражда-
лих учасників Революції Гідності;
- надання стаціонарної безкоштовної медичної до-
помоги та/або проведення високовартісного медич-
ного обстеження на базі обласного госпіталю для 
ветеранів війни: учасникам бойових дій, особам з 
інвалідністю внаслідок війни, постраждалим учас-
никам Революції Гідності;
- соціальний супровід, медична, психологічна ре-
абілітація, соціальна адаптація, професійна під-
готовка (перепідготовка) учасників АТО, членів їх 
сімей, сімей загиблих учасників АТО, постраждалих 
учасників Революції Гідності
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм щодо ветеранів, 

членів їх сімей
1. Програма зайнятості 

населення Кіровоград-
ської області на 2018-
2020 роки

Обсяг фінансування
не визначений

№492
08.06.2018 

Програма передбачає:
- сприяння зайнятості учасників АТО, осіб 
з інвалідністю, у тому числі підвищення їх 
конкурентоспроможності  шляхом залу-
чення  до професійного навчання 
- здійснення заходів щодо оплати  сту-
дентам з інвалідністю навчання і пе-
рекваліфікації у вищих навчальних закла-
дах та центрах професійної реабілітації 
осіб з інвалідністю;
- забезпечити реалізацію порядку видачі 
ваучерів для перепідготовки, спеціаліза-
ції, підвищення кваліфікації осіб, які звер-
нулися до центрів зайнятості

          Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / обсяг 

фінансування
Рішення ради Заходи програм

1. Обласна програма під-
тримки індивідуального 
житлового будівництва 
на селі “Власний дім” 
на 2016 – 2020 роки

№49
25.03.2016

Інформація не доступна

2. Обласна цільова со-
ціальну програму «Мо-
лодь Кіровоградщини» 
на 2016- 2020 роки

№154
18.11.2016

Інформація не доступна

3. Обласна програма 
санаторного оздоров-
лення деяких пільгових 
категорій громадян на 
2017-2020 роки

№287
19.05.2017

Інформація не доступна

4. Обласна комплексна 
соціальна програма 
оздоровлення та відпо-
чинку дітей Кіровоград-
ської області на 2018-
2022 роки

Обсяг фінансування
220772,1 тис. грн.

№409
22.12.2017

Програма передбачає:
- забезпечення оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки на базі стаціонарних оздоров-
чих закладів;
- забезпечення відпочинку дітей на базі 
таборів з денним перебуванням; 
- проведення дитячих вистав та концерт-
них програм
- проведення виїзних екскурсій до музеїв 
області та за її межами, по туристично — 
реакреаційним маршрутам
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

5. Обласна програма за-
безпечення молоді жит-
лом на 2018-2022 роки

Обсяг фінансування
44278,7 тис.грн.

№410
22.12.2017

Програма передбачає:
- надання пільгових довгострокових кредитів молодим 
сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівни-
цтво (реконструкцію) та придбання житла;
- фінансування витрат на обслуговування кредитів (6%);
- компенсація відсоткових ставок кредитів комерційних 
банків, що надаються молодим сім’ям та одиноким мо-
лодим громадянам на будівництво (реконструкцію) або 
придбання житла за рахунок коштів державного та міс-
цевих бюджетів
- першочергово задовольняти потреби молодих сімей, 
які проживають або переселилися в важкодоступні  
сільські населені пункти і зайняті у сільському господар-
стві, переробних та обслуговуючих галузях агропромис-
лового комплексу або соціальній сфері

6. Про регіональну про-
граму розвитку малого 
та середнього підприєм-
ництва у Кіровоградсь-
кій області на 2019-2021 
роки

№594
11.12.2018

Інформація не доступна

7. Обласна цільова со-
ціальна програма ро-
звитку фізичної культу-
ри і спорту на період до 
2021 року

Обсяг фінансування
545783 тис. грн.

№408
22.12.2017

Програма передбачає:
- організацію і проведення заходів із спорту інвалідів;
- організацію та проведення заходів серед військово-
службовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень 
або захворювань під час або внаслідок виконання служ-
бового обов’язку;
- забезпечення організації і проведення заходів серед 
військовослужбовців, які проходять службу у Збройних 
Силах України, інших військових формуваннях, утворе-
них відповідно до законів України, правоохоронних ор-
ганах, рятувальних та інших спеціальних службах;
- забезпечення підготовки  та участь спортсменів об-
ласті у спортивних заходах всеукраїнського рівня з ін-
валідного спорту;
- вирішення соціально-побутових питань спортсменів, 
які посіли призові місця на Олімпійських, Паралімпійсь-
ких та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпій-
ських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європей-
ських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній 
шаховій олімпіаді, Всесвітніх інтелектуальних іграх, ін-
ших змагань міжнародного рівня, та їх тренерам
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 3.2.11. Бюджетні програми Луганської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році – 4 250 224 878 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 2 146 538 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 1 980,04 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 11311 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,53 %
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  67 осіб
Обсяг фінансування для окремих програм соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   22 620,997 тис.грн.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – 1988,13 грн.
Відсутнє єдине посилання на програми

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Комплексна обласна 
програма медичного і 
соціального забезпе-
чення учасників анти-
терористичної операції 
та членів їх сімей, вете-
ранів війни та прирівня-
них до них осіб на 2017-
2019 роки
Обсяг фінансування
4883,927 тис.грн.
Посилання:
h t t p : / / l o g a . g o v. u a /
sites/default/files/reg_
programs/programa_ato.
pdf

№185
27.03.2017  

Програма передбачає:
- соціальне забезпечення учасників АТО і члені їх сімей: 
надання грошової допомоги, 
- медичне обслуговування учасників АТо та членів їх 
сімей: безоплатне отримання ліків, зубопротезування, 
слухопротезування, кардіостимулятори, ендопротези,
- надання психологічної допомоги,
- реабілітаційні заходи, складання плану реабілітації,
- забезпечення зайнятості, професійної реабілітації та 
підготовки учасників АТО

2. Регіональна цільова 
програма житлового 
кредитування учасників 
антитерористичної опе-
рації та членів їх сімей 
у Луганській області на 
2017-2021 роки. 
Обсяг фінансування
17737,07 тис.грн
Посилання:
http://loga.gov.ua/
sites/default/files/reg_
programs/programa_
ato_0.pdf 

№312
19.05.2017  

Програма передбачає:
- надання учасникам АТО та їх родинам пільгового 
кредиту на 30 років для придбання чи будівництва 
(реконструкції) житла;
- визначення земельних ділянок, які можуть бути вико-
ристані для будівництва житла
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм щодо ветеранів, членів їх 

сімей

            Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / обсяг фінансуван-

ня
Рішення Заходи програм

1. Регіональна цільова програма розвитку 
та підтримки малого і середнього під-
приємництва на 2018-2020 роки
Обсяг фінансування
80950,5 тис. грн.

№272 
02.04.2018

Програма передбачає:
- фінансову підтримку суб’єк-
тів підприємництва, часткову 
компенсацію відсоткових ставок 
за кредитами, надання центрами 
зайнятості одноразової допомо-
ги на відкриття власної справи;
- консультаційну підтримку 
суб’єктів підприємництва

2. Регіональна цільова програма запобі-
гання та лікування серцево-судинних 
захворювань у Луганській області на 
2017-2019 роки

№111
24.02.2017 

3. Регіональна цільова програма вдоско-
налення та розвитку системи надання 
соціальних послуг в Луганській області 
на 2016-2019 роки «Турбота»

№468
12.08.2016 

4. Обласна програма оздоровлення та 
відпочинку дітей «Луганське літо» на 
2017-2019 роки

№327
26.05.2017 

5. Програма зайнятості населення Луган-
ської області на період до 2020 року

№718
28.09.2018 

6. Регіональна комплексна програма 
підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та покращення 
умов життєзабезпечення сільського 
населення «Власний дім» на 2017-2022 
роки

№768
16.12.2016 

7. Регіональна цільова програма забез-
печення молоді житлом на 2018-2020 
роки

№275
03.04.2018 

8. Регіональна цільова соціальна про-
грама розвитку фізичної культури та 
спорту на 2017-2020 роки

№75
15.02.2017 

 3.2.12. Бюджетні програми Львівської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 14 343 202 700 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 2 502 797 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 5730,87 грн.
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Кількість учасників АТО /ООС – 23166 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,93 %
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  508 
осіб. 
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   інформація відсутня.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – інформація відсутня
Програми доступні за посиланням: ПРОГРАМИ НЕ ОПРИЛЮДНЕНІ

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Комплексна програма 
соціальної підтримки 
у Львівській області 
учасників АТО (ООС) 
та їхніх родин, бійців 
добровольців АТО, а 
також родин Героїв 
Небесної Сотні на 2018-
2020 роки

Обсяг фінансування
не визначено

№552
05.12.2017 

Інформація відсутня:
- надання та виплата одноразової адресної допомоги 
родинам, родичі яких загинули під час проведення 
антитерористичної операції;
- надання  та виплата одноразової адресної грошової 
допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з 
АТО (ООС), і  звільненим особам, безпосереднім учас-
никам АТО, які захищали суверенітет та територіальну 
цілісність України;
- призначення і виплата соціальних виплат дітям, па-
синкам, падчеркам військовослужбовців, доброволь-
ців, волонтерів, які загинули під час участі в антитеро-
ристичній операції або померли внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО (ООС), та 
Героїв Небесної Сотні;
- виготовлення та встановлення пам’ятних знаків на 
могилах загиблих  під час антитерористичної операції 
та Героїв Небесної Сотні;
- відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг 
на житловокомунальні послуги, тверде паливо та скра-
плений газ, на послуги зв’язку родинам Героїв Небес-
ної Сотні;
- надання і виплата одноразової грошової допомоги на/
за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих 
під час АТО (ООС)та Героїв Небесної Сотні. -  Надання 
адресної допомоги на реабілітацію інвалідів війни І, ІІ, 
ІІІ груп з числа осіб, які брали участь в антитерористич-
ній операції та Революції Гідності;
- компенсація вартості наданих послуг з організації 
сімейного відпочинку поранених учасників антитерори-
стичної операції (у тому числі поранених бійців-добро-
вольців АТО), батьків загиблих учасників АТО;
- надання грошової допомоги внутрішньо переміще-
ним особам - учасникам АТО (ООС) на вирішення ма-
теріально-побутових проблем;
- придбання житла учасникам антитерористичної опе-
рації та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах 
співфінансування
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм щодо ветеранів, членів 

їх сімей
інформація відсутня

         Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм

інформація відсутня

 3.2.13. Бюджетні програми Миколаївської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році -  6 135 903 тис. грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 129 718 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 5 431,36 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 14 576 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 1,29 %
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  81 осіб
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   програма відсутня.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – програма відсутня
Програми доступні за посиланням: http://www.mk-oblrada.gov.ua/oblasni-
programy. 

Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, 

членів їх сімей
відсутня

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Комплексна програма 
соціального захисту на-
селення «Турбота» на 
період до 2020 року
Обсяг фінансування
261627 тис.грн.

№5 
22.12.2016

Програма передбачає:
- вирішення невідкладних питань соціально-побутово-
го,  медичного, організаційно-правового та культурного 
обслуговування ветеранів війни і праці, учасників анти-
терористичної операції, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах;
- надання адресної допомоги особам, які перебувають в 
складних життєвих обставинах;
- матеріальна підтримка ветеранів війни та інших осіб, 
включаючи надання житла потребуючим, щомісячні ви-
плати дітям загиблих, тощо. 
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

2. Комплексна соціаль-
но-економічна програма 
забезпечення громадян 
житлом у Миколаївській 
області на 2018-2022 
роки. 

Обсяг фінансування
181 млн.грн.

№ 23
21.12.2017 

Програма передбачає:
- надання пільгових довгострокових кредитів молодим 
сім’ям та одиноким громадянам на будівництво та прид-
бання житла;
- сплата 50 відсотків вартості будівництва (придбання_ 
доступного житла та/або надання пільгового іпотечного 
житлового кредиту для ветеранів

3. Програма  розвитку 
малого і середнього 
підприємництва у Ми-
колаївській області на 
2019-2020 роки

Обсяг фінансування
не визначений 

№7
21.12.2018

Програма передбачає:
- розширення доступу малого і середнього підприємни-
цтва до публічних закупівель;
- розширення кредитуванн малого і середнього підприєм-
ництва, часткове відшкодування відсотків по кредитам, 
забезпечення компенсації відсотків за кредитами;
- компенсація роботодавцю 30% фонду оплати праці 
працевлаштованого учасника АТО; 50% інваліда - учас-
ника АТО;
- надання одноразової допомоги по безробіттю для ор-
ганізації підприємницької діяльності безробітним, учас-
никам АТО;
- здійснення професійного навчання для заняття під-
приємницькою діяльністю;
проведення навчальних і практичних занять та тренінгів 
для відкриття власної справи учасниками АТО/ООС;
- популяризація соціальної відповідальності 

4. Програма розвитку фі-
зичної культури і спорту 
в Миколаївській області 
на 2019-2022 роки

Обсяг фінансування
80240,5 тис. грн

№10
21.12.2018

Програма передбачає:
- забезпечення функціонування Миколаївського регіо-
нального центру фізичної культури і спорту інвалідів “Ін-
васпорт”;
- проведення обласних змагань та участь у державних 
змаганнях серед осіб з інвалідністю, підготовка до між-
народних змагань, олімпіад;
- підготовка та участь спортсменів з інвалідністю у Націо-
нальних іграх нескорених;
- підтримка розвитку системи спортивної реабілітації 
учасників АТО;
- створення відділення фізкультурно-спортивної реа-
білітації учасників АТО;
- здійснення фізкультурно-спортивної реабілітації учас-
ників бойових дій, осіб з інвалідністю

5. Програма оздоровлен-
ня та відпочинку дітей 
Миколаївської області 
на 2019-2023 роки

Обсяг фінансування
1285,0 тис.грн.

№13 
21.12.2018

Програма передбачає забезпечення оздоровлення та 
відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, зокрема, дітей учасників бойових дій, 
дітей загиблих (померлих) учасників АТО
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 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення об-
ласті (окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути викори-
стані

№ Назва програми / обсяг фінан-
сування

Рішення Заходи програм

1. Програма зайнятості населення  
Миколаївської області на період 
до 2020 року

Обсяг фінансування
не визначений

№226 
20.12.2016

Програма передбачає:
- сприяння зайнятості громадян, в тому числі 
осіб з інвалідністю та учасників АТО;
- активізація підприємницької ініціативи та само-
стійної зайнятості

2. Цільова регіональна програма 
підтримки індивідуального жит-
лового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побуто-
вих умов сільського населення 
«Власний дім» на 2018-2023 
роки

Обсяг фінансування 38850,0 
тис. грн.

№23
12.10.2017 

Програма передбачає надання пільгових кре-
дитів індивідуальним сільським забудовникам 
на будівництво, добудову незавершених житло-
вих будинків, реконструкцію житла, придбання 
незавершеного будівництвом та готового житла, 
спорудження інженерних мереж та підключення 
їх до існуючих комунікацій, заходи з енергозбе-
реження

3. Програма  «Молодь Миколаїв-
щини» на 2016 – 2020 роки.

Обсяг фінансування
28647,4 тис.грн.

№ 9
11.03.2016

Програма передбачає:
- створення умов та здійснення заходів, спря-
мованих на забезпечення первинної і вторинної 
зайнятості та самозайнятості молоді;
- будівництво і надання молоді гуртожитків та со-
ціальних квартир, створення державного фонду 
перехідного житла для молоді, квартири якого 
передаються від одного господаря до іншого в 
порядку поліпшення  житлових умов поперед-
нього;
- надання молоді державних квартир у тимчасо-
ву оренду;
- спрямування професійних інтересів молоді за 
формулою: «інформування-навчання-тестуван-
ня-залучення»;
- «Молодіжне підприємництво». Мета: сприяння 
розвитку молодіжного підприємництва, само-
зайнятості та ефективного просування молодих 
людей у підприємницькому середовищі;
- «Волонтер». Мета – створення обласної асо-
ціації волонтерства як форми залучення молоді 
до суспільно значущої діяльності, способу не-
формальної освіти і вторинної зайнятості.

4. Обласна Програма запобігання 
і лікування серцево-судинних 
та судинно-мозкових захворю-
вань на 2018-2020 роки. Обсяг 
фінансування 383909,4 тис.грн.

№1 
12.04.2018

Програма передбачає:
- забезпечення надання медичної допомоги, 
проведення ендовакулярних втручань пацієн-
там з гострими і хронічними захворювань;
- закупівля витратних матеріалів для визначен-
ня рівня глікованого гемоглобіну для пацієнтів з 
цукровим діабетом
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення Заходи програм

5. Програма боротьби з 
онкологічними захворю-
ваннями до 2019 року
Обсяг фінансування
77532,7 тис.грн.

№347-р
23.09.10

Програма передбачає:
- забезпечення надання онкологічним хворим стаціонар-
ної допомоги в онкологічних закладах охорони здоров’я,
- забезпечення обласних онкологічних диспансерів  
хіміотерапевтичними, радіо фармпрепаратами та пре-
паратами супроводу для лікування хворих,
- забезпечення медичної, соціальної, психологічної та  
санаторно-курортної реабілітації онкологічним хворих.

6. Цільова соціальна про-
грама протидії захворю-
ванню на туберкульоз 
на 2013 - 2016 роки
(продовжена до 2019)
Обсяг фінансування
11265,7 тис.грн.

№21
01.12.2012 

Програма передбачає забезпечення протитуберкульоз-
ними препаратами на  підставі документів щодо органі-
зації системи контрольованого лікування, у тому числі 
з урахуванням потреб окремих цільових груп пацієнтів

7. Цільової  соціаль-
ної програми протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу 
на 2015-2018 роки
(продовжена до 2019)
Обсяг фінансування
215550,8 тис. грн.

№74-р
27.03.2015 

Програма передбачає:
-  Надання медикаментозної постконтактної профілак-
тики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком ін-
фікування ВІЛ
- забезпечення лабораторного супроводу лікування 
ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ
- забезпечення доступу до безперервної  антире-
тровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цьо-
го потребують;
- забезпечення охоплення послугами з догляду та під-
тримки ВІЛ-інфікованих осіб.

 3.2.14. Бюджетні програми Одеської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 11 725 043 700 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 2 368 835 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 4949,71 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 12 774 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,54%

Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  156 
осіб. Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту 
учасників АТО/ООС -   програма відсутня. Середня сума, що виділяєть-
ся з обласного бюджету на одного учасника АТО/ООС, члена їх сімей за 
окремою програмою – програма відсутня. 

Програми доступні за посиланням: http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-
content/uploads/Perelik_program_01-03-2019.pdf
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 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів 

їх сімей
відсутня

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Обласна програма ро-
звитку освіти Одещи-
ни на 2019-2021 роки. 
Обсяг фінансування 
181990,011 тис.грн.

№836-VII
21.12.2018

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфіка-
ції посадових осіб та працівників органів місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників 
державних підприємств, установ, організацій, учас-
ників бойових дій та військовослужбовців області

2. Обласна комплексна 
програма соціальної 
підтримки населення 
на 2018-2020 роки «Со-
ціальний захист насе-
лення в Одеській об-
ласті». 
Обсяг фінансування 
261938,00 тис. грн.

№578-VII
21.12.2017 

Програма передбачає:
- соціальну та матеріальну підтримку осіб з інвалідні-
стю та ветеранів війни, учасників бойових дій, членів 
сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
- надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської 
області, які опинилися у скрутному становищі внаслі-
док непередбачених обставин;
- надання фінансової підтримки малозабезпеченим 
верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та 
ветеранів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей та 
сімей з дітьми з інвалідністю з метою їх соціальної під-
тримки;
- оздоровлення дітей, які потребують особливої со-
ціальної уваги та підтримки;
- санаторно-курортне оздоровлення пільгових кате-
горій громадян

3. Комплексна регіональ-
на програма забезпе-
чення громадян житлом 
в Одеській області на 
2019-2022 роки. 
Обсяг фінансування 
83390,0 тис. грн.

№835-VII
21.12.2018

Програма передбачає надання кредитів на будівництво 
і придбання житла, зокрема, учасникам АТО; інвалідам 
АТО; учасникам бойових дій;

4. Регіональна програма з 
підтримки індивідуаль-
ного житлового будівни-
цтва на селі „Власний 
дім” на 2017-2020 роки. 
Обсяг фінансування 
48900 тис. грн.

№282-VII
23.12.2016

Програма передбачає надання довгострокових пільго-
вих кредитів позичальникам за Обласної цільовою 
програмою «Власний дім», через комунальне під-
приємство «Одеський обласний фонд підтримки ін-
дивідуального житлового будівництва на селі»
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

5. Програма розвитку 
конкурентоспромож-
ності малого та серед-
нього підприємництва 
в Одеській області на 
2017-2020 роки. 

Обсяг фінансування 
222750 тис. грн.

№405-VII
16.06.2017

Програма передбачає компенсацію частки відсотків по 
кредитах на розвиток виробництва продукції з висо-
кою часткою доданої вартості в області у пріоритетних 
галузях; залучення зовнішніх ресурсів (міжнародне 
співробітництво, інвестиційна діяльність)

6. Програма зайнятості 
населення Одеської 
області на 2019- 2020 
роки

Обсяг фінансування
18193,5 тис.грн.

№838-VII
21.12.2019

Програма передбачає:
- розширення сфери застосування праці та стимулю-
вання заінтересованості роботодавців у створенні 
нових робочих місць;
- підвищення професійного рівня та конкурентоспро-
можності економічно активного населення;
- підвищення мобільності робочої сили на ринку праці 
та удосконалення регулювання трудової міграції,
- сприяння зайнятості громадян, які потребують со-
ціального захисту і не здатні на рівних умовах конкуру-
вати на ринку праці;
- сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції, та демобілізованих війсь-
ковослужбовців, учасників антитерористичної операції.

          Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / 

обсяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Обласна цільова со-
ціальна програма 
«Молодь Одещини» 
на 2018-2020 роки. 
Обсяг фінансування 
13349,6 тис. грн.

№660-VII
14.03.2018

Програма передбачає:
- сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самоза-
йнятості та ефективного просування молодих людей у під-
приємницькому середовищі;
- підтримка підприємницької ініціативи та сприяння в ор-
ганізації власної справи, зокрема, шляхом надання одно-
разової виплати допомоги по безробіттю зареєстрованим 
безробітнім, в тому числі, молоді
забезпечення професійної підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації молодих осіб, зареєстрованих в 
службі зайнятості як безробітні, в тому числі, шляхом ста-
жування та на курсах цільового призначення безпосеред-
ньо на робочих місцях з метою підвищення конкурентоспро-
можності молоді
- сприяння тимчасовій зайнятості молоді з числа безробіт-
них шляхом залучення до участі в громадських та інших ро-
ботах тимчасового характеру
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм

2. Обласна комплексна 
програма розвитку фі-
зичної культури і спор-
ту в Одеській області 
на 2018-2020 роки. 
Обсяг фінансування 
153225,4 тис. грн

21.12.2017 Програма передбачає:
- підготовку та участь спортсменів у спортивних захо-
дах місцевого та всеукраїнського рівня з видів спорту 
інвалідів;
- підготовку та участь спортсменів, членів збірних ко-
манд України у спортивних заходах міжнародного рівня 
з видів спорту інвалідів (Паралімпійських, Дефлімпійсь-
ких Іграх, чемпіонатах світу і Європи, кубках світу, Юна-
цьких Дефлімпійських іграх)
- проведення заходів фізкультурно-спортивної реа-
білітації людей з інвалідністю

3. Обласна цільова про-
грама «Доступна ме-
дицина на 2018-2020 
роки». Обсяг фінансу-
вання 608 926,86

№580-VII
21.12.17

Програма передбачає:
- застосування сучасних високотехнологічних методів 
лікування для надання медичної допомоги онкологічно-
го профілю;
- проведення аорто-коронарного шунтування;
- забезпечення хворих препаратами для боротьби із за-
хворюваннями крові, кровотворної та лімфатичної тка-
нин;
- онкопревенцію;
- забезпечення медикаментами та виробами медичного 
призначення хворих з нирковою недостатністю методом 
гемодіалізу (перитоніального діалізу);
- забезпечення медичної стоматологічної допомоги на-
селенню Одеської області

 3.2.15. Бюджетні програми Полтавської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 9 064 073 616 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 391 960 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 6511,73 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 13 401 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,96%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  375 
осіб. Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту 
учасників АТО/ООС -  інформація відсутня.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – інформація відсутня
Програми, що розміщені за посиланням: https://docs.google.com/
viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/program.pdf
не доступні
 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм щодо ветеранів, членів 

їх сімей
інформація відсутня
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 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення об-
ласті (окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути викори-
стані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

Обласна комплексна 
програма соціального 
захисту осіб з обмеже-
ними фізичними можли-
востями на 2013 - 2020 
роки. Обсяг фінансуван-
ня 280687,1 тис. грн.

28.02.2013 Програма передбачає:
- направлення осіб з інвалідністю до центрів професій-
ної реабілітації для навчання за різними професіями з 
метою підвищення конкурентоспроможності на ринку 
праці даної категорії населення;
- забезпечення осіб з інвалідністю санаторно-курорт-
ними путівками;
- надання фінансової допомоги шляхом оплати вар-
тості навчання у вищих навчальних закладах для за-
безпечення надання якісної освіти особам з обмеже-
ними фізичними та розумовими можливостями;
- надання цільової позики на створення додаткових 
робочих місць для осіб з обмеженими можливостями 
з метою сприяння їх працевлаштуванню

 3.2.16. Бюджетні програми Рівненської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 7 153 623 016 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 156 028 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 6 188,11 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 10 706 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,93%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  163 
осіб

Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   програма відсутня.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – програма відсутня

Програми доступні за посиланням: http://oblrada.rv.ua/documents/
oblprogram/oblprogram.php

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей

№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, 
членів їх сімей

відсутня
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Обласна програма оздо-
ровлення та відпочинку 
дітей і розвитку мережі 
дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочин-
ку, санаторіїв на період 
до 2022 року. Обсяг 
фінансування не 
визначений

№862
16.03.2018 

Програма передбачає забезпечення путівкою шляхом на-
дання грошової допомоги одним із батьків (особою, яка їх 
замінює) для дітей, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення антитерористичних опера-
цій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер вна-
слідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у рай-
оні проведення антитерористичних операцій, бойових дій 
чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 
одержаного в період участі в антитерористичній операції; 
дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій

2. Програма зайнятості 
населення Рівненської 
області на 2018–2022 
роки. Обсяг фінансу-
вання не визначений

№940
18.05.2018

Програма передбачає:
- сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, не-
повнолітніх, учасників антитерористичної операції, вну-
трішньо переміщених осіб та ветеранів війни – доброволь-
ців, організація професійного навчання для підвищення їх 
конкурентоспроможності на ринку праці;
- сприяння розвитку підприємницької ініціативи та само-
зайнятості безробітного населення, у тому числі інвалідів, 
учасників антитерористичної операції, для організації під-
приємницької діяльності за рахунок співфінансування;
- організацію громадських та інших робіт тимчасового ха-
рактеру, насамперед  соціально значимих видів громад-
ських робіт,  у тому числі  соціальний супровід у складі 
служби соціально-психологічного відновлення учасників 
антитерористичної операції, надання допомоги сім’ям 
учасників антитерористичної операції, супровід осіб з ін-
валідністю з вадами зору тощо

3. Обласна програма ма-
теріальної підтримки 
найбільш незахищених 
верств населення на 
2018–2022 роки. Обсяг 
фінансування 90547,1  
тис. грн.

№750
01.12.2017 

Програма передбачає:
- надання матеріальної підтримки  ветеранам, інвалідам, 
сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції, 
а також сім’ям військовослужбовців, які, виконуючи вій-
ськовий обов’язок у ході проведення антитерористичної 
операції на сході України, отримали статус полонених 
або зниклих безвісти, надання матеріальної допомоги на 
лікування учасникам бойових дій, учасникам антитерори-
стичної операції, добровольцям, родинам загиблих героїв 
антитерористичної операції та Небесної Сотні; 
забезпечити виплату стипендій голови Рівненської об-
ласної державної адміністрації та голови Рівненської об-
ласної ради обдарованим, соціально активним особам з 
інвалідністю, що сприятиме їх моральному заохоченню 
і матеріальній підтримці в науковій, творчо-мистецькій, 
спортивно-масовій, громадській та соціальній діяльності;-
забезпечити реалізацію головних завдань, передбачених 
Законом України «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні», оцінки стану громадян з інвалідністю, 
установлення послідовності реабілітаційного процесу, 
розвиток природних здібностей і обдарувань, проведення 
професійної адаптації  та орієнтації громадян з інвалідні-
стю, організації комплексної психотерапії та психокорекції, 
безпечних умов для здійснення заходів з комплексної ре-
абілітації інвалідів. 



Звіт підготовлено завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках програми 
«Радник з питань ВПО», яку реалізовує канадська неурядова організація «Stabilization Support Services».

Програма «Радник з питань ВПО» www.radnyk.org

65

 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення об-
ласті (окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути викори-
стані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення
 ради

Заходи програм

1. Обласна програма під-
тримки молоді на 2016–
2020 роки

Обсяг фінансування
24794,7 тис. грн.

№18 
25.12.2015

Програма спрямована на:
- формування громадянської позиції і національно-па-
тріотичне виховання;
- здоровий спосіб життя молоді;
- розвиток неформальної освіти;
- зайнятість молоді;
- житло для молоді.

2. Обласна цільова про-
грама індивідуального 
житлового будівництва 
у сільській місцевості 
„Власний дім” на 2016-
2020 роки. 

Обсяг фінансування 
19500 тис.грн.

№19
25.12.2015 

Програма передбачає пільгове кредитування індивіду-
альних сільських забудовників для: спорудження жит-
лових будинків, придбання житла, реконструкції та ка-
пітального ремонту житла, утеплення житлових будинків 
із використанням енергозберігаючих  технологій (зокре-
ма, заміна вікон, встановлення  твердопаливних 
котлів, системи вентиляції, автоматики підтримки достат-
ньої комфортної температури в оселях), спорудження ін-
женерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, 
витрати з надання та обслуговування кредитів, удоскона-
лення нормативно-правової бази, що регулює пільгове 
кредитування індивідуальних сільських забудовників

3. Обласна програма за-
безпечення надання 
медичної допомоги хво-
рим з ураженням ор-
ганів опори та руху на 
2016-2020 роки. Обсяг 
фінансування 4400 
тис.грн.

№235
27.04.2016 

Програма передбачає придбання ортопедо-травматоло-
гічному відділенню комунального закладу „Рівненська 
обласна клінічна лікарня” Рівненської обласної ради ім-
плантатів (кульшових, колінних суглобів) та інструмен-
тарію для проведення  оперативного втручання громадя-
нам з ураженням органів опори та  руху.

4. Обласна програма за-
безпечення молоді жит-
лом на 2018–2023 роки. 
Обсяг фінансування 
512 889,761 тис. грн.

№143
05.03.2018 

Передбачає зменшення вартості будівництва житла для 
молоді; встановлення під час розрахунку розміру пільго-
вого кредиту молоді, що надається за рахунок коштів 
державного бюджету, нормативної площі в розмірі 21 кв. 
метр загальної площі житла на одну особу та додатково 
10,5 кв. метра на сім’ю, для багатодітних сімей, моло-
дих спеціалістів, що працюють у селах і селищах та які 
уклали трудовий договір із підприємствами, установами 
та організаціями, що розташовані у таких населених пун-
ктах, – 20 кв. метрів на сім’ю; розвиток різних форм участі 
молоді в організації будівництва (придбання) житла

5. Програма розвитку 
малого і середнього 
підприємництва у Рів-
ненській області на 
2018–2020 роки. Об-
сяг фінансування не 
визначений

№103
05.02.2018 

Передбачає надання суб’єктам малого і середнього 
підприємництва необхідної організаційної, інформацій-
но-консультативної, навчально-методичної, ресурсної та 
фінансово-кредитної підтримки, вдосконалення інфра-
структури підтримки бізнесу. 
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення
ради

Заходи програм

6. Обласна цільова про-
грама «Національний 
план дій з реалізації 
Конвенції про права ін-
валідів» на період до 
2020 року. Обсяг фінан-
сування не визначе-
ний

№727
16.11.2012 

Програма передбачає:
- задоволення в повній мірі потреб інвалідів у технічних 
та інших засобах реабілітації;
- здійснення призначення та виплати грошової компен-
сації на бензин, ремонт і технічне обслуговування авто-
мобілів та транспортне обслуговування;
- сприяння створенню робочих місць для інвалідів, 
підвищенню їх конкурентоспроможності шляхом під-
готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за 
професіями відповідно до потреб ринку праці, з ураху-
ванням їх професійних знань, навичок, побажань та ре-
комендацій МСЕК.

7. Програму розвитку фі-
зичної культури і спорту 
в Рівненській області на 
період до 2020 року. 
Обсяг фінансування 
не визначений 

№654
06.09.2017 

Програма передбачає:
- розвиток фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкуль-
турно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів;
- розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ве-
теранів.

 3.2.17. Бюджетні програми Сумської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році – 6 636 552 405,00 гривень.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 078 534 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 6153,31 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 1 2594 осіб.
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 1,17%

Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  236 
осіб. 

Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   програма відсутня. Середня сума, що виділяється з облас-
ного бюджету на одного учасника АТО/ООС, члена їх сімей за окремою 
програмою – програма відсутня. 

Програми доступні за посиланням: http://sm.gov.ua/ru/2012-02-03-08-03-
13.html  

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, 

членів їх сімей
відсутня
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення
 ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Обласна комплексна 
програма соціального 
захисту населення на 
2017-2021 роки, за-
тверджена рішенням 
облради від 22.12.2016. 
Обсяг фінансування
42449,89 тис. гривень

22.12.2016 Програма передбачає:
- надання одноразової матеріальної допомоги постра-
ждалим та сім’ям загиблих (померлих) при виконанні 
службового обов’язку під час антитерористичної опера-
ції;
- надання одноразової матеріальної допомоги  сім’ям 
загиблих при виконанні службового обов’язку під час 
антитерористичної операції на поліпшення житлово-по-
бутових умов проживання;
- забезпечення твердим паливом (дровами, торфобри-
кетами) сімей учасників антитерористичної операції;
- надання матеріальної допомоги інвалідам І групи з 
числа учасників бойових дій на території інших держав 
(воїнам-інтернаціоналістам) та сім’ям загиблих учас-
ників бойових дій на територіях інших держав;
- надання адресної грошової компенсації за проведення 
коронароангіографії та первинного стентування при го-
строму коронарному синдромі

2. Обласна цільова про-
грами підтримки індиві-
дуального житлового 
будівництва «Власний 
дім» на 2019-2020 роки. 
Обсяг фінансування
50 000,00 тис. грн.

14.12.18 Програма передбачає  надання фінансової (кредиту-
вання) та організаційної підтримки забудовникам шля-
хом надання довгострокових кредитів за рахунок коштів 
місцевих бюджетів та державного бюджету в тому числі 
особам, які відносяться до ветеранів війни

3. Обласна програма здій-
снення компенсаційних 
виплат за пільговий 
проїзд окремих кате-
горій громадян авто-
мобільним транспортом 
на автобусних марш-
рутах загального кори-
стування на 2016-2020 
роки. Обсяг фінансу-
вання 17842,955 тис. 
грн.

02.06.16 Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей за-
гиблих (померлих) учасників антитерористичної опера-
ції та добровольців з числа учасників антитерористичної 
операції, осіб, які супроводжують інваліда війни І групи, 
за проїзд автомобільним транспортом на автобусних 
маршрутах загального користування в Сумській області

4. Програма зайнятості 
населення Сумської 
області на 2018–2020 
роки. Обсяг фінансу-
вання не визначений

20.12.2017 Програма передбачає:
- сприяння започаткування безробітними створення 
власної справи;
- організація професійної підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації безробітних;
видача ваучерів для перепідготовки;
- проведення навчання у бізнес-школі;
- підвищення зайнятості осіб з обмеженими фізичними 
можливостями;
- організація і надання послуг з професійної орієнтації 
демобілізованих учасників АТО;
- індивідуальний супровід після працевлаштування 
окремих категорій громадян: учасників АТО, осіб з ін-
валідністю



Програма «Радник з питань ВПО»

Звіт підготовлено завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках програми 
«Радник з питань ВПО», яку реалізовує канадська неурядова організація «Stabilization Support Services».

www.radnyk.org

68

         Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Програма розвитку ма-
лого та середнього під-
приємництва в Сумській 
області на 2017–2020 
роки. Обсяг фінансу-
вання 46826,0 тис. грн.

15.09.2017 Передбачає підтримку малого і середнього підприємни-
цтва шляхом компенсації сплачених відсотків за креди-
тами; застосування пільгових умов оподаткування; за-
лучення міжнародних організацій до кредитування.

2. Обласна цільова про-
грама розвитку репер-
фузійної, кардіохірур-
гічної та реабілітаційної 
допомоги в Сумській 
області на 2018–2022 
роки. Обсяг фінансу-
вання 134443,55 тис.
грн.

20.12.2017 Програма передбачає:
- надання високоспеціалізованої кардіохірургічної допо-
моги кардіологічним хворим;
- забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, 
реабілітаційної допомоги.

3. Обласна цільова ком-
плексна програма  
“Молодь Сумщини” на 
2016–2020 роки. Обсяг 
фінансування 16301,6 
тис. грн.

25.03.2016 Програма передбачає:
- здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими 
людьми знань, навичок та інших компетентностей поза 
системою освіти;
- створення умов та здійснення заходів, спрямованих 
на працевлаштування молоді (забезпечення первинної 
і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);
- житло для молоді — створення умов для забезпечення 
молоді житлом.

4. Програма розвитку фі-
зичної культури і спор-
ту Сумської області на 
2017-2020 роки. Обсяг 
фінансування 40438,5 
тис. грн.

22.12.2016 Програма передбачає:
- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських 
видів спорту, видів спорту інвалідів;
- надання у користування на пільгових умовах спортив-
них споруд для проведення фізкультурно-оздоровчої та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів;
- забезпечення підготовки та участі спортсменів області 
у заходах всеукраїнського та міжнародного рівня з видів 
спорту для інвалідів, проведення обласних змагань
- забезпечення виплати 30 іменних стипендій таланови-
тим спортсменам

5. Програма діагностики, 
лікування та профілак-
тики вірусних гепатитів 
в області «Антигепа-
тит» на 2018-2023 роки. 
Обсяг фінансування 
18010 тис. грн.

20.12.2017 Програма передбачає забезпечення діагностики, ліку-
вання та профілактики вірусних гепатитів
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 3.2.18. Бюджетні програми Тернопільської області

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 6 193 955 000 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 042 207 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 5943,11 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 6587 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,63%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  113 
осіб. 
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   6 330 тис.грн.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – 2000,51 грн.
Програми доступні за посиланням: http://te-rada.org/?id=300 

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення
 ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Обласна програма під-
тримки осіб, які брали 
участь в антитерори-
стичній операції, та 
членів сімей загиблих 
під час проведення ан-
титерористичної опера-
ції на 2015-2019 роки. 
Обсяг фінансування 
13 403,4 тис. грн.

№1904
09.04.2015 

Програма передбачає:
- надання щомісячної допомоги 208 грн. членам сімей за-
гиблих, 
- надання допомоги на поховання,
- надання земельних ділянок на будівництво, ведення го-
сподарства,
- пільги з оплати вартості житлово-комунальних послуг,
- сприяння в працевлаштуванні,
- забезпечення лікування осіб, які постраждали в АТО,
- реабілітація і оздоровлення осіб, які брали участь в АТО,
- направлення на санаторно-курортне лікування,
- безкоштовне навчання у державних професійно-техніч-
них навчальних закладах дітей осіб, загиблих під час про-
ведення антитерористичної операції,
- позачергово влаштовуваання до дошкільних закладів 
освіти дітей осіб, які брали участь в антитерористичній 
операції, та осіб,загиблих під час проведення антитерори-
стичної операції,
- забезпечення надомним безкоштовним обслуговуванням 
батьків загиблих в АТО
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Обласна програма “Ве-
теран” на 2015-2019 
роки. Обсяг фінансу-
вання 9501,5 тис.грн.

№1814
11.11.2014 

Програма передбачає надання натуральної та неці-
льової грошової допомоги

2. Обласна комплексна 
програма соціальної 
підтримки малозахище-
них верств населення 
“Турбота” на 2016-2020 
роки. Обсяг фінансу-
вання 24343 тис. грн.

№32
04.01.2016 

Програма передбачає надання матеріальної допомо-
ги з фонду обласної ради мобілізованим особам та їх 
сім’ям, учасникам антитерористичної операції, сім’ям 
загиблих(померлих) та поранених, смерть, поранення, 
захворювання яких пов’язані з виконанням завдань із 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, безпосередньою участю в антите-
рористичній операції, які постійно проживають на те-
риторії Тернопільської області, в тому числі: надання 
разової грошової допомоги з фонду Тернопільської 
обласної ради сім’ям учасників антитерористичної 
операції в частині забезпечення реалізації заходів, 
пов’язаних з реабілітацією за межами України

3. Обласна цільова со-
ціальна програма оздо-
ровлення та відпочинку 
дітей на 2019-2021 роки. 
Обсяг фінансування 
66 732,36 тис. грн

№1290
10.12.2018 

Програма передбачає:
- придбання путівок до  дитячих закладів оздоровлен-
ня та відпочинку для дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньопе-
реміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками ан-
титерористичної операції, а також дітей, що прожива-
ють у  зоні конфлікту (Донецька та Луганська області) 
- забезпечення перевезення (в межах України) дітей, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтрим-
ки, в першу чергу дітей, батьки яких є учасниками ан-
титерористичної операції, що направляються на від-
починок у країни Європи та регіони України

 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення об-
ласті (окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути викори-
стані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм

1. Обласна цільова про-
грама щодо реалізації 
Конвенції про права 
інвалідів на період 
до 2020 року. Обсяг 
фінансування коштів 
не потребує

№1530
12.11.2013 

Програма передбачає підвищення рівня життєза-
безпечення інвалідів шляхом надання натуральної 
допомоги та адаптації їх в суспільстві

2. Обласна програма 
“Молодь Тернопільщи-
ни” на 2016-2020 роки. 
Обсяг фінансування 
5490,0 тис. грн.

№105
03.03. 2016 

Програма передбачає:
- набуття молодими людьми знань, навичок та інших 
компетентностей системою освіти (розвиток нефор-
мальної освіти);
- створення умов спрямованих на працевлаштуван-
ня молоді (забезпечення первинної вторинної зайня-
тості самозайнятості молоді)
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення ради Заходи програм

3. Обласна програма ін-
дивідуального житло-
вого будівництва на 
селі “Власний дім” на 
2016-2020 роки. Обсяг 
фінансування 41600,0 
тис.грн.

№112
03.03. 2016 

Програма передбачає створення системи сти-
мулювання індивідуального житлового будівництва 
в сільській місцевості через надання довготерміно-
вих пільгових позик сім’ям, які проживають у селі, 
на будівництво, добудову, купівлю та газифікацію 
власного житла, а також інженерне забезпечення 
житла терміном на 20 років, молодим сім’ям – на 
30 років.

4. Комплексна програма 
«Здоров’я населення 
Тернопілля 2017-2021».
 Обсяг фінансування 
971616,09 тис. грн.

№833
08.12.2017 

Програма передбачає заходи:
- боротьби із захворюванням на туберкульоз;
- профілактики вірусних гепатитів, лікування, до-
гляду та підтримки хворих на вірусні гепатити В і С:
- профілактики та лікування ендокринологічних 
хвороб:
- лікування хворих на хвороби крові і кровотворних 
органів, хронічні онкогематологічні злоякісні захво-
рювання;
- профілактики імунодефіцитів та лікування хворих 
з імунодефіцитними порушеннями;
- забезпечення хворих програмним гемодіалізом, 
перитонеальним діалізом, лікування отруєнь гри-
бами;
- покращення стану здоров’я та реабілітації хворих 
на хвороби вуха, горла, носа;
- забезпечення сучасних методів лікування хворих 
з травмами і ортопедичними захворюваннями

5. Про програму кредиту-
вання молодіжного жит-
лового будівництва в 
Тернопільській області 
на 2018-2020. Обсяг 
фінансування 5 889,69 
тис.грн.

№893
22.12.2017 

Програма передбачає кредитування молоді для 
будівництва (реконструкції) і придбання власного 
житла

6. Обласна програ-
ма розвитку малого 
підприємництва на 
2019-2020 роки. Обсяг 
фінансування 13880,0 
тис. гривень

№1284
10.12.2018 

Програма передбачає надання фінансово-кредит-
ної підтримки малому і середньому підприємни-
цтву шляхом: 
- здійснення часткового відшкодування відсотко-
вих ставок за кредитами для суб’єктів малого та 
середнього підприємництва Тернопільської об-
ласті через уповноважені банки-партнери, з якими 
департаментом економічного розвитку і торгівлі 
Тернопільської обласної державної адміністрації 
укладено угоди про співробітництво;
- надання фінансової допомоги Державним фон-
дом підтримки фермерських господарств селянсь-
ким (фермерським) господарствам; 
- компенсації роботодавцям фактичних витрат на 
створення робочих місць у розмірі єдиного соціаль-
ного внеску з виплатою одноразової допомоги з 
безробіття з метою залучення безробітних до від-
криття власної справи тощо. 
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7. Програма зайнятості 
населення Тернопільсь-
кої області на 2018-2020 
роки. Обсяг фінансу-
вання без фінансуван-
ня

№1286
10.12.2018 

Програма передбачає:
- стимулювання  зацікавленості роботодавців у створенні 
нових робочих місць;
- сприяння залученню інвестицій  з метою забезпечення 
розвитку малого та середнього бізнесу;
- забезпечення підтримки безробітних у започаткуванні 
власної справи;
- посилення контролю за дотриманням вимог законодав-
ства про працю та зайнятість населення;
- активізації співпраці сторін соціального діалогу щодо 
детінізації відносин на ринку праці.

 3.2.19. Бюджетні програми Харківської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 13 417 000 000 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 2 658 990 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 5 045,90 грн.

Кількість учасників АТО /ООС – 17 040 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,64%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  130 
осіб. Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту 
учасників АТО/ООС -   45 000 тис.грн.

Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – 6552,13 грн.

Програми доступні за посиланням: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public-
information/oblasni-programi 

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / обсяг 

фінансування
Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів 

їх сімей
1. Програма надання підтрим-

ки учасникам АТО та опе-
рації ООС для будівництва 
житла в Харківській області 
на 2019–2021 роки.  Обсяг 
фінансування
112 500 тис. грн.

№825-VII 06.12.18 Програма передбачає:
- зниження вартості житла шляхом надання 
учасникам антитерористичної операції та 
операції Об’єднаних сил підтримки на його 
будівництво у розмірі до 40 відсотків розра-
хункової вартості індивідуального житлового 
будинку, садового будинку, будівництво яких 
передбачено відповідною містобудівною до-
кументацією місцевого рівня, або квартири в 
багатоквартирному житловому будинку, що 
знаходяться в стадії будівництва. 
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту ветеранів, 
членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Комплексна обласна 
програма «Здоров’я 
Слобожанщини» на 
2019–2020 роки. 
Обсяг фінансування 6 
014 799,3 тис. грн.

№828-VІI
06.12.2018 

Програма передбачає підвищення доступності та покра-
щення якості медичної допомоги, надання безоплатних 
медичних послуг. Програма містить пріоритетні умови 
для учасників бойових дій, ветеранів, інших категорій 
населення.

2. Комплексна  Програ-
ма соціального захисту 
населення Харківської 
області на 2016–2020 
роки.
Обсяг фінансування 
518 111,1 тис. грн.

№15-VІІ
17.12.2015 

Програма передбачає:
- надання матеріальної підтримки у вигляді разової гро-
шової допомоги найбільш незахищеним верствам насе-
лення;
- здійснити додаткові заходи з організації оздоровлення 
осіб з інвалідністю;
- організовувати відпочинок у санаторно-курортних за-
кладах Харківської області осіб, які безпосередньо бра-
ли участь в антитерористичній операції, членів їх сімей 
та членів сімей загиблих учасників бойових дій
- проводити новорічні та різдвяні свята для дітей, батьки 
яких безпосередньо брали участь в антитерористичній 
операції 

3. Програма зайнятості 
населення Харківської 
області на період до 
2020 року. 
Обсяг фінансування 
не визначений

№ 6 6 3 - I I V 
01.03.18

Програма передбачає:
- здійснення індивідуального супроводу окремих кате-
горій безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, 
демобілізованих учасників антитерористичної операції, 
осіб з інвалідністю, неповнолітніх, дітей-сиріт та осіб, які 
започаткували власну справу, за рахунок виплати допо-
моги по безробіттю одноразово протягом 12 місяців піс-
ля працевлаштування;
- підвищення конкурентоспроможності осіб з інвалід-
ністю шляхом професійної перепідготовки, підготовки 
та підвищення кваліфікації за професіями відповідно 
до потреби ринку праці, з урахуванням їх професійних 
знань, навичок, побажань і рекомендацій медико-со-
ціальних експертних комісій, у тому числі за рахунок ко-
штів Фонду соціального захисту інвалідів
- надання фінансової допомоги на безповоротній основі 
не менш ніж 60 особам з інвалідністю щороку для опла-
ти вартості їх навчання та перекваліфікації
- сприяння працевлаштуванню демобілізованих учас-
ників АТО на вакантні та новостворені робочі місця, у 
тому числі з виплатою компенсації єдиного внеску ро-
ботодавцям
- забезпечення залучення учасників АТО до заходів із 
соціальної та професійної адаптації, зокрема їх навчан-
ня, перепідготовки, підвищення кваліфікації
- сприяння зайнятості громадян, що не здатні на рівних 
умовах конкурувати на ринку праці шляхом підвищення 
якості надання послуг службою зайнятості, оперативної 
співпраці з роботодавцями, спрямованої на виконання 5 
%  квоти для осіб, які мають право на додаткові гарантії 
із працевлаштування.
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         Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Соціальна Програма ро-
звитку фізичної культу-
ри і спорту, молодіжних 
ініціатив та формування 
здорового способу жит-
тя у Харківській області 
на 2019–2023 роки.  
Обсяг фінансування 
2524845,34 тис. грн.

№819-VII
06.12.18

Програма передбачає:
- підтримку дитячого, дитячо-юнацького, резервного 
спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та 
ветеранів;
- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських 
видів спорту, видів спорту інвалідів та видів спорту, не 
включених до програм Параолімпійських і Дефолім-
пійських ігор, у яких беруть участь інваліди;
- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтрим-
ки, та дітям, які потребують особливих умов для оздо-
ровлення

2. Програма сприяння ро-
звитку малого та серед-
нього підприємництва в 
Харківській області на 
2016–2020 роки. Обсяг 
фінансування 22921,2 
тис. грн.

№245-VІI 
08.09.2016

Програма передбачає:
- проведення семінарів і майстер-класів для бажаючих 
розпочати власну справу, у т.ч. для демобілізованих із 
зони АТО та ВПО;
- забезпечення переселенців і ветеранів АТО - під-
приємців якісними юридичними та аудиторськими по-
слугами;
- сприяння співпраці органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, громадських організацій і 
представників малого та середнього бізнесу з метою 
розвитку підприємництва при вирішенні проблем пе-
реселенців та ветеранів АТО
- реалізація програми «Новий відлік» шляхом прове-
дення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання 
інформаційних, маркетингових, юридичних консуль-
тацій підприємцям із числа переселенців, ветеранів 
АТО з метою розвитку підприємницької ініціативи у 
безробітних та започаткування ними власної справи у 
сфері малого бізнесу
- фінансово-кредитна та матеріально-технічна під-
тримка;
- розвиток інфраструктури малого та середнього під-
приємництва;

3. Обласна програма ін-
дивідуального житлово-
го будівництва на селі 
«Власний дім» на 2019 
рік. Обсяг фінансуван-
ня 2200,0 тис. грн.

№ 8 3 7 - V I I 
06.12.18

Програма передбачає: удосконалення механізму під-
тримки індивідуального житлового будівництва на селі 
за рахунок бюджетних коштів; надання фінансової під-
тримки індивідуальним забудовникам: довгострокових 
(до 20 років, а молодим та неповним сім’ям – до 30 
років) кредитів у розмірах, що визначаються з розра-
хунку кошторисної вартості будинку, для спорудження 
індивідуальних житлових будинків із надвірними під-
собними приміщеннями та добудови незавершених 
житлових будинків.
Пріоритетів для будь-яких категорій населення не пе-
редбачає.
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 3.2.20. Бюджетні програми Херсонської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 5 723 440 785 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 035 671  осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 5 526,31 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 7 523 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,73%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  154 
осіб

Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   3130,318 тис.грн.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – 5763,45 грн.

Програми доступні за посиланням: http://khoda.gov.ua/regionalni-programi/

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Програма щодо відзна-
чення, матеріального 
заохочення окремих 
колективів, громадян 
області та військово-
службовців, вшануван-
ня пам’яті загиблих 
херсонців - учасників 
антитерористичної опе-
рації, видатних земля-
ків на 2016 - 2020 роки. 
Обсяг фінансування 
3130,318 тис.грн.

№267 
18.11.2016

Програма передбачає:
- відзначення та матеріальне заохочення представ-
ників колективів, окремих громадян та працівників під-
приємств, установ, організацій всіх форм власності, 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, організацій і об’єднань, працівників за-
кладів і установ культури та мистецтва, творчих та інших 
спілок області, представників військових частин, військо-
вослужбовців тощо;
- увічнення пам’яті загиблих херсонців - учасників АТО 
на Сході України, військовослужбовців, відомих земля-
ків тощо, здійснення витрат на поховання, вшанування 
пам’яті, організація та проведення ритуальних заходів;

2. Обласна цільова про-
грама медичної реа-
білітації та соціальної 
реадаптації учасників 
антитерористичної опе-
рації на період до 2020 
року. Обсяг фінансу-
вання 41115,70 тис. 
грн.

№725 
16.03.18

Програма передбачає:
- створення на базі комунального закладу «Обласна 
лікарня відновного лікування» Херсонської обласної 
ради реабілітаційного відділення на 30 ліжок для учас-
ників антитерористичної операції; - планування при фор-
муванні місцевих бюджетів видатків на придбання для 
учасників антитерористичної операції медикаментів за 
пільговими рецептами, кардіостимуляторів, слухових 
апаратів згідно з потребою, а також на надання їм послуг 
із зубопротезування та забезпечення їх кришталиками 
ока у повному обсязі;
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- забезпечення витрат комунальних закладів «Обласна лікарня від-
новного лікування» та «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та 
ветеранів війни» Херсонської обласної ради на медикаменти та хар-
чування на один ліжко-день згідно із затвердженими нормами;
- поліпшення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної 
бази комунальних закладів «Обласна лікарня відновного лікування» 
та «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» 
Херсонської обласної ради;
- здійснення щорічного медичного обстеження учасників антитеро-
ристичної операції та диспансеризації їх із залученням необхідних 
спеціалістів з видачею довідки щодо необхідності отримання сана-
торно-курортного лікування (форма 070/о);
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням демобілізова-
них учасників антитерористичної операції за наявності відповідної 
довідки (форма 070/о);
- сприяння працевлаштуванню демобілізованих військовослужбов-
ців-учасників антитерористичної операції на вільні та новостворені 
робочі місця, на тимчасові робочі місця шляхом їх першочергового 
залучення до громадських робіт у рамках реалізації обласного со-
ціально спрямованого проекту «Інформування населення щодо за-
побігання порушенням громадського порядку (Шерифи)»;
- сприяння самозайнятості безробітних із числа учасників антитеро-
ристичної операції шляхом надання інформаційно-консультаційних 
послуг з питань організації та провадження підприємницької діяль-
ності та виплати допомоги по безробіттю одноразово для започатку-
вання власної справи;
- здійснення заходів психологічної реабілітації службами соціаль-
но-психологічного відновлення учасників антитерористичної опе-
рації із залученням висококваліфікованих спеціалістів. Створення 
мобільної групи психологів спільно з релігійними конфесіями для 
координації психологічної служби на місцях, проведення семінарів 
та виявлення проблем у районах;
- допомога сім’ям загиблих у виході зі стресових та кризових станів 
шляхом надання профілактичної та оперативної психологічної до-
помоги.

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Регіональна програма 
будівництва (придбан-
ня) доступного житла у 
Херсонській області на 
2018–2022 роки. Обсяг 
фінансування 68500,0 
тис. грн.

№824
16.03.2018 

Програма передбачає пріоритетне надання учасникам 
АТО, їх родинам безповоротної фінансової допомоги  у 
розмірі 50% нормативної вартості будівництва доступно-
го житла.
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         Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Регіональна цільова 
програма запобігання 
та лікування серце-
во-судинних захво-
рювань на 2017–2021 
роки. Обсяг фінансу-
вання 79413,5 тис.грн.

№495 
09.06.2017

Передбачає забезпечення оперативних 
втручань у хворих на серцево-судинні 
захворювання та покращення якості життя  
(закупівля клапанів, стентів, тощо); прове-
дення реабілітації. 

2. Обласна програма 
соціального захисту 
людей похилого віку, 
інвалідів та підтримки 
сім’ї, утвердження ген-
дерної рівності і проти-
дії торгівлі людьми на 
2015–2019 роки. Обсяг 
фінансування 11910,0 
тис.грн.

№1204
29.04.2015 

Передбачає створення сприятливих умов 
для соціального захисту, реабілітації та 
адаптації в суспільстві  осіб похилого 
віку та інвалідів; забезпечення надання 
соціальних послуг, соціально-побутового 
обслуговування й адаптації ветеранів та 
інвалідів; забезпечення реабілітації, про-
фесійного навчання, працевлаштування 
осіб з інвалідністю.

3. Програма фінансово-кре-
дитної підтримки малого 
та середнього підприєм-
ництва у Херсонській 
області на 2018–2020 роки

Обсяг фінансування:
114 215,0 грн.

№751
16.03.2018 

Надання коштів обласного бюджету на частко-
ву компенсацію відсоткової ставки за кредита-
ми суб’єктів малого та середнього підприємни-
цтва.
Можуть бути підтримані проекти суб’єктів 
підприємництва в транспортно-логістичній 
сфері, туризмі, ІТ-технологіях, а також проек-
ти, що мають суттєве соціальне значення для 
регіону – інфраструктурні проекти та соціаль-
не підприємництво (сприяння зайнятості серед 
окремих категорій населення, зокрема молоді, 
жінок, учасників АТО та внутрішньо перемі-
щених осіб).

4. Регіональна програма
індивідуального жит-
лового будівництва на 
селі та поліпшення
житлових умов  сільсь-
кого населення «Влас-
ний дім» на 2012 – 2020 
роки
Обсяг фінансування
157252 тис. грн.

№337
30.11.2011

Програма передбачає:
- забезпечення кредитною підтримкою 
об’єктів житла, що знаходяться в стадії 
незавершеного будівництва;
- сприяння розвитку особистих селянських 
господарств та збільшенню на   цій основі 
обсягів виробництва власної сільського-
сподарської продукції, підвищення рівня 
самозайнятості населення
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 3.2.21. Бюджетні програми Хмельницької області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 7 526 263 835 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 260 997 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 5968,50 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 15 842 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 1,26%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  318 
осіб. 

Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   інформація відсутня.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – інформація відсутня.

Програми доступні за посиланням: http://km-oblrada.gov.ua/teksti-
regionalnix-program-shho-znaxodyatsya-na-kontroli-oblasnoї-radi/

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

Обласна комплексна 
програма соціальної 
підтримки учасників 
АТО, операції Об’єд-
наних сил, членів їх 
сімей, сімей загиблих 
учасників АТО, операції 
Об’єднаних сил, по-
страждалих учасників 
Революції Гідності, 
учасників-доброволь-
ців, які брали участь у 
захисті територіальної 
цілісності та держав-
ного суверенітету на 
Сході України та вшану-
вання пам’яті загиблих 
на 2019 – 2020 роки. 
Обсяг фінансування 
не визначений.

№47-23/2018
21.122018  

Програма передбачає:
- надання учасникам АТО, операції Об’єднаних сил, 
членам їх сімей, сім’ям  загиблих учасників АТО, 
операції Об’єднаних сил, постраждалим учасникам 
Революції Гідності, учасникам-добровольцям, які 
брали участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на Сході України комплекс-
них соціальних, медичних, психологічних та юридич-
них послуг;
- соціальний супровід членів сімей учасників АТО, 
операції Об’єднаних сил, сімей загиблих учасників 
АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учас-
ників Революції Гідності, учасників-добровольців, які 
брали участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на Сході України;
- надання додаткових пільг, окрім передбачених 
законодавством;
- увічнення пам’яті загиблих героїв тощо.

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм щодо ветеранів, членів 

їх сімей
відсутні
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         Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані. 
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм

1. Обласна комплексна 
програма соціального 
захисту населення на 
2016–2020 роки. 
Обсяг фінансування 
не визначений. 

№14-4/2016
17.02.2016 

Програма передбачає:
- надання соціальної допомоги і підтримки ветера-
нам та інвалідам;
- розвиток волонтерського руху;
- інтеграція інвалідів у суспільство;
- здійснення соціальної реабілітації інвалідів та 
дітей-інвалідів;
- підтримка інвалідів всіх нозологій, ветеранів війни 
та праці; 
- надання соціальної допомоги незахищеним вер-
ствам населення з числа одиноких пенсіонерів та 
інвалідів;
- надання фінансової допомоги недержавним (не ко-
мунальним) підприємствам, установам, організаціям 
соціальної спрямованості;
- зміцнення матеріально-технічної бази установ та 
закладів, що надають соціальні послуги.

2. Обласна цільова со-
ціальна програма
«Молодь Хмельниччи-
ни» на 2016–2020 роки. 
Обсяг фінансування
18896,8  тис. грн.

№39-5/2016
21.04.2016 

Програма передбачає:
- підтримка ініціатив молоді, створення умов для 
інтелектуального самовдосконалення та творчого 
розвитку особистості;
- набуття молодими людьми знань, навичок та інших 
компетентностей поза системою освіти (розвиток 
неформальної освіти);
- створення сприятливого середовища для забезпе-
чення зайнятості молоді.

3. Програма зайнятості 
населення Хмельни-
цької області до 2020 
року. Обсяг фінансу-
вання
інформація відсутня.

--- Інформація відсутня

4. Цільова регіональна 
програма підтримки 
індивідуального жит-
лового будівництва на 
селі та поліпшення жит-
лово-побутових умов 
сільського населення 
«Власний дім»  на 
2012–2020 роки. Обсяг 
фінансування 
не визначений. 

№11-9/2012
15.03.2012 

Програма передбачає кредитну підтримку індивіду-
ального житлового будівництва на селі, добудови 
об’єктів житла, що знаходяться у стадії незаверше-
ного будівництва, реконструкцію існуючого житлово-
го фонду та його інженерне облаштування; заохо-
чення до будівництва та придбання житла на селі, 
стимулюванню закріплення і зростання чисельності 
молоді на селі, зниження рівня міграції сільського на-
селення в міста та за межі області. Програма перед-
бачає підтримку молодих і багатодітних сімей
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення ради Заходи програм

5. Обласна цільову 
соціальну програму 
розвитку фізичної куль-
тури і спорту на 2018 – 
2021 роки. 
Обсяг фінансування 
444282,3 тис. грн.

№56-17/2017
22.12.17 

Програма передбачає:
- забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійсь-
ких, дефлімпійських, неолімпійських та національ-
них видів спорту, удосконалення системи підготов-
ки збірних команд області, спортивного резерву, 
підвищення якості функціонування дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл, підтримка спорту ветеранів, 
сприяння розвитку олімпійського руху, піднесення 
авторитету держави та області на міжнародній спор-
тивній арені;
- підтримку становлення та впровадження ефектив-
них форм організації реабілітаційної та спортивної 
роботи з особами, які мають вроджені та набуті вади 
фізичного розвитку;
- удосконалення системи відзначення та заохочення 
спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і 
спорту. 

6. Обласна програма 
оздоровлення та відпо-
чинку дітей на період 
до 2022 року. Обсяг 
фінансування 156 
318,0 тис. гривень.

№46-23/2018
21.12.18 

Програма передбачає:
- придбання путівок до дитячих закладів оздоров-
лення та відпочинку для дітей, які потребують особ-
ливої соціальної уваги та підтримки

7. Програма розвитку 
малого і середньо-
го підприємництва 
Хмельницької області 
на 2019 – 2020 роки. 
Обсяг фінансування 
не визначений. 

53-23/2018
21.122018  

Програма передбачає:
- фінансово-кредитну підтримку суб’єктів підприєм-
ництва за рахунок місцевих бюджетів
- надання зареєстрованим безробітним консуль-
тативної допомоги з питань організації та провад-
ження підприємництва з виплатою допомоги по 
безробіттю одноразово для організації безробітними 
підприємницької діяльності;
- виплати компенсації єдиного соціального внеску за 
рахунок Фонду соціального страхування України. 

 3.2.22. Бюджетні програми Черкаської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році - 7 224 684 447 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 1 201 918 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 6010,96 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 11 983 осіб. 
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 1,00%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  256 
осіб. Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту 
учасників АТО/ООС -   інформація відсутня.Середня сума, що виділяєть-
ся з обласного бюджету на одного учасника АТО/ООС, члена їх сімей за 
окремою програмою – інформація відсутня.Програми доступні за поси-
ланням: єдиної сторінки, де зібрані програми не існує. 
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 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / обсяг 

фінансування
Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Обласна комплексна 
програма щодо медич-
ного, соціального за-
безпечення, адаптації, 
психологічної реабіліта-
ції, професійної підго-
товки (перепідготовки) 
учасників антитерори-
стичної операції, родин 
Героїв Небесної Сотні, 
постраждалих під час 
Революції Гідності та 
бійців - добровольців 
на 2018-2022 роки. 
Обсяг фінансування 
не визначений 

№19-11/VII
22.12.17

Програма передбачає:
- забезпечення учасникам АТО  та бійцям - добро-
вольцям можливості реалізувати право на безоплат-
ну передачу земельних ділянок із земель державної 
та комунальної власності в межах норм, визначених 
Земельним кодексом України та відповідно до вимог 
чинного законодавства;
- забезпечення санаторно-курортним оздоровленням 
учасників АТО,  сімей Героїв Небесної Сотні, постра-
ждалих під час Революції Гідності та бійців - добро-
вольців;
- забезпечення  учасників АТО та їх сімей,  членів 
сімей загиблих учасників АТО, сімей Героїв Небесної 
Сотні, постраждалих під час Революції Гідності  та 
бійців - добровольців психологічною реабілітацією на 
базі місцевого санаторію;
- забезпечення безкоштовним оздоровленням та від-
починком дітей, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти) ;
- першочергове забезпечення технічними засобами 
реабілітації учасників АТО;
- надання пільг на оплату  житлово-комунальних 
послуг родинам учасників АТО, демобілізованих із 
місць проведення АТО та членам сімей загиблих (по-
мерлих) учасників АТО,  сім’ям Героїв Небесної Сотні 
та постраждалим під час Революції Гідності;
- виплата щомісячної фінансової допомоги (сти-
пендії) одному з членів сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО, Героїв Небесної Сотні;
- виплата щорічної фінансової допомоги для забез-
печення лікування бійцям - добровольцям;
- медичне обслуговування;
- сприяння працевлаштуванню;
- освіта.

2. Обласна програма 
забезпечення учасників 
АТО та членів їх сімей 
житлом у 2015 - 2020 
роках. Обсяг фінансу-
вання не визначений

№42-1/VI
28.08.2015

Програма передбачає:
- відсоткова ставка за користування пільговим кре-
дитом у національній валюті становить орієнтовно 3 
відсотки річних від суми зобов’язань за кредитом;
- індекс інфляції на суму зобов’язань за кредитом не 
нараховується; 
- комісійні збори з позичальника за оформлення і 
супроводження кредитного договору не збираються;
- оплата першого внеску в розмірі 20% вартості 
житла здійснюється за рахунок бюджетних коштів 
шляхом надання безповоротної фінансової допомоги 
позичальнику.
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту ветеранів, 
членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Програма оздоровлен-
ня та відпочинку дітей 
на 2016–2020 роки

№4-3/VIІ 
25.03.2016

Оздоровлення дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки, а саме – з 100% 
оплатою путівок з обласного бюджету дітей осіб, 
визнаних учасниками бойових дій відповідно до 
пункту 19 частини першої статті 6 Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, дітей, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення антитерористичних 
операцій.

2. Обласна цільова 
програма підтримки 
індивідуального жит-
лового будівництва на 
селі “Власний дім“ на 
2016-2020 роки. Об-
сяг фінансування не 
визначений. 

№3-16/VIІ 
19.02.16

Програма передбачає: впровадження при житло-
вому будівництві, реконструкції або капітальному 
ремонті житла заходів з енергозбереження, дове-
дення застарілого житла до сучасного, енергое-
фективного рівня, а також сприяння переведенню 
існуючих систем опалення житла на альтернативні 
види палива; забезпечення кредитною підтримкою 
об’єктів житла, що знаходяться в стадії незавер-
шеного будівництва; будівництво, добудова, рекон-
струкція підсобних господарських приміщень; спри-
яння розвитку особистих селянських господарств та 
збільшення на цій основі виробництва та переробки 
власної сільськогосподарської продукції; створення 
нових робочих місць і підвищення рівня самозайня-
тості населення.
Програма також передбачає першочергове надання 
безвідсоткових кредитів учасникам антитерористич-
ної операції. 

          Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані.
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Програма зайнятості 
населення Черкаської 
області на 2018–2020 
роки. Обсяг фінансу-
вання не визначений. 

№21-20/VIІ 
02.03.2018

Програма передбачає 
- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціаль-
ного захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на 
ринку праці;
- часткова компенсація відсотків за кредитами суб’єктам 
малого та середнього бізнесу; - надання суб’єктам ма-
лого і середнього підприємництва через Регіональний 
фонд підтримки підприємництва по Черкаській області 
фінансової підтримки: на поворотній основі для реаліза-
ції бізнес-проектів у пріоритетних для регіону напрямках 
діяльності.
- надання якісних профорієнтаційних, консультаційних 
послуг, здійснення навчання за професіями, орієнтова-
ними на підприємництво. 
- видача ваучерів для здійснення   перепідготовки, 
спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями 
та спеціальностями для пріоритетних видів економічної 
діяльності.
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм

2. Обласна комплексна 
програма „Турбота“ 
на 2014 – 2020 роки. 
Обсяг фінансування 
270211,5 тис.грн.

№30.01.2014 
28-2/VI.

Програма передбачає:
- поліпшення санаторно-курортного оздоровлення 
ветеранів, інвалідів, дітей-інвалідів відповідно до чин-
ного законодавства України та виплати компенсації 
за невикористане санаторно-курортне лікування;
- забезпечення скрапленим  газом ветеранів війни;
- надання соціальних послуг ветеранам війни та пра-
ці, інвалідам, дітям війни;
- опіка одиноких малозахищених осіб із числа пенсіо-
нерів, ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів, 
зокрема, надання допомоги щодо проведення ремон-
ту помешкань, придбання ліків, одягу та взуття;
- проведення безоплатного капітального ремонту 
квартир членів сімей загиблих ветеранів війни та 
військовослужбовців;
- забезпечення ветеранів та інвалідів:  зубопротезу-
ванням;  слухопротезуванням;  електрокардіостиму-
ляторами; ліками для амбулаторного лікування.

3. Обласна програма про-
філактики та лікування 
стоматологічних захво-
рювань на 2015–2020 
роки. Обсяг фінансу-
вання 251,214 тис. грн.

№39-5/VI 
24.04.2015

Передбачає забезпечення доступності стоматологіч-
них послуг учнів сільської місцевості за допомогою 
шкільних автобусів.

4. Обласна програма 
забезпечення молоді 
житлом на 2018-2022 
роки. Обсяг фінансу-
вання 79 500 тис.грн.

№19-13/VII 
22.12.2017

Передбачає право на отримання пільгового довго-
термінового кредиту на будівництво (реконструкцію) і 
придбання житла, яким  користуються сім’ї та одинокі 
громадяни.

5. Програма реалізації
Стратегії розвитку ма-
лого та
середнього підприєм-
ництва 
Черкаської області на 
2018 – 2020 роки.Обсяг 
фінансування не по-
требує

№19-9/VII 
22.12.2017

Програма передбачає:
- розвиток системи об’єктів інфраструктури підтримки 
МСП та удосконалення інформаційного забезпечення 
;
- полегшення доступу МСП до фінансових ресурсів;
- підвищення конкурентоспроможності МСП.

6. Програма розвитку фі-
зичної культури і спорту 
в області на 2016 
– 2020 роки. Обсяг 
фінансування 49 199 
тис. грн. на рік

№9-4/VII
07.10.2016

Програма передбачає:
- забезпечення організації та проведення заходів 
з фізкультурно-оздоровчої реабілітації інвалідів, в 
інтернатних закладах системи соціального захисту 
населення області;
- відбір перспективних спортсменів-інвалідів та, у 
межах своїх повноважень, забезпечення їх підготовки 
до участі у національних змаганнях; 
- покращення соціально-побутових умов спор-
тсменів-інвалідів – чемпіонів та призерів Паралімпій-
ських, Дефлімпійських ігор; 
- сприяння проведенню медичного огляду та диспан-
серного обліку спортсменів-інвалідів. 
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 3.2.23. Бюджетні програми Чернігівської області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році – 6 143 857 442 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 996 320 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 6166,55 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 13 012 осіб
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 1,31%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  195 
осіб. Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту 
учасників АТО/ООС - 15925,00 тис.грн.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – 1205,80 грн.
Програми доступні за посиланням: https://chor.gov.ua/oblasni-programi/
item/6525-chynni-oblasni-prohramy-zi-zminamy 

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів їх 

сімей
1. Програма соціальної 

підтримки учасників 
антитерористичної опе-
рації, операції Об’єдна-
них сил, членів їх сімей, 
бійців-добровольців у 
Чернігівській області на 
2019-2023 роки. Обсяг 
фінансування 15925,0 
тис. грн.

№14-16/VII 
20.12.2018

Програма передбачає заходи щодо медичної та 
соціальної адаптації, психологічної реабілітації, 
професійної підготовки та перепідготовки учасників 
АТО, ООС, соціального захисту членів їх родин, на-
дання фінансової підтримки членам сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО, ООС шляхом виплати 
їм щомісячної матеріальної допомоги на вирішен-
ня соціально-побутових питань, надання грошової 
допомоги на спорудження надгробка на могилі 
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, виплата 
одноразової матеріальної допомоги бійцям-добро-
вольцям тощо. 

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм щодо ветеранів, членів 

їх сімей
1. Програма продуктивної 

зайнятості населення 
Чернігівської області на 
2018-2020 роки. Об-
сяг фінансування не 
визначений

28.03.2018 Програма передбачає:
- фінансово-кредитна підтримка суб’єктів 
малого і середнього підприємництва;
- підтримання підприємницьких ініціатив 
безробітних громадян, зокрема тих, які 
потребують додаткових гарантій у сприян-
ні працевлаштуванню, зареєстрованих у 
службі зайнятості, шляхом надання допом-
оги по безробіттю одноразово для започат-
кування ними власної справи, допомоги у 
плануванні та провадженні підприємниць-
кої діяльності;
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

- сприяння працевлаштуванню населення, що шукає 
роботу та звертається за послугами до служби зайня-
тості, на вільні та новостворені робочі місця; надання 
їм комплексу соціальних послуг;
- забезпечення надання адресних профорієнтаційних 
послуг безробітним особам, які не здатні на рівних 
конкурувати на ринку праці та які мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню, зокрема, 
учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам, 
з урахуванням їх особистих життєвих обставин та 
потреб ринку праці;
- організація професійного навчання учасників анти-
терористичної операції в рамках реалізації бюджетної 
програми, спрямованої на здобуття або удоскона-
лення професійних знань, умінь та навичок учасників 
АТО;
- надання особам з особливими потребами інформа-
ційно-консультативних та профорієнтаційних послуг з 
питань можливостей навчання щодо здобуття від-
повідних професій та працевлаштування. Ведення 
інформаційного банку даних осіб з інвалідністю, що 
виявили бажання навчатися. 

         Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм

1. Програма «Підтримки 
розвитку житлового 
кредитування молоді 
на 2011-2020 роки». 
Обсяг фінансування 
158060,0 тис. грн.

25.03.11 Програма передбачає:
- надання довгострокових пільгових кредитів на будів-
ництво житла молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам;
- часткову компенсацію відсотків кредитів комерцій-
них банків на будівництво та придбання житла моло-
дим сім’ям і одиноким молодим громадянам;
- виділення земельних ділянок під забудову житла 
для молоді;
- розробку та впровадження механізму використання 
вивільненого після отримання кредиту позичальни-
ком житла в якості місцевих кредитних ресурсів, де 
позичальник після одержання нової квартири надає 
Фонду в часткове погашення зобов’язань по кредиту 
звільнене житло, яке стає кредитом для іншої сім’ї з 
меншим рівнем платоспроможності.

2. Програма підтримки 
індивідуального жит-
лового будівництва та 
розвитку особистого 
селянського господар-
ства «Власний дім» на 
2016 - 2020 роки. 

10.03.2015 Програма передбачає:
- забезпечення кредитною підтримкою об’єктів житла, 
що знаходяться в стадії незавершеного будівництва;
- реконструкція існуючого житлового фонду та його 
інженерне облаштування;
- будівництво, добудова, реконструкція підсобних 
господарських приміщень;
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм

Обсяг фінансування
78000 тис. грн.

- кредитування, за рахунок місцевих бюджетів, та за 
умови погодження обласної комісії із визначення пріо-
ритетних напрямків надання довгострокових пільгових 
кредитів індивідуальним сільським забудовникам за 
програмою „Власний дім” жителів міст обласного під-
порядкування. 

3. Програма забезпечення 
населення Чернігівської 
області спеціалізова-
ною медичною допомо-
гою на 2016-2020 роки. 
Обсяг фінансування 
565 150,0 тис. грн.

18.12.2015 Програма передбачає:
- забезпечення доступу населення до високоспеціалі-
зованої медичної допомоги;
- поліпшення своєчасної ранньої діагностики серце-
во-судинних, судинно-мозкових, нефрологічних тощо 
захворювань та їх ускладнень;
- діагностика та лікування стоматологічних захворю-
вань населення, в першу чергу декретованого контин-
генту, зубне протезування з використанням дорогоцін-
них металів та прирівняних до них технологій
- надання допомоги хворим нефрологічного профілю;
- збільшення потужності існуючих центрів нефроло-
гії та діалізу, відкриття сателітних центрів в районах 
області щодо застосування гемодіалізу;
- забезпечення функціонування обласного та район-
них реєстрів хворих з хронічною хворобою нирок, 
пацієнтів з трансплантованою ниркою та хворих на 
гострий інфаркт міокарда;
- забезпечення імплантатами колінного і кульшового 
суглобів осіб, які потребують ендопротезування даних 
суглобів;
- здійснення профілактики захворювань органів слуху, 
а також забезпечення осіб, в тому числі дітей, з вада-
ми слуху сучасними сурдотехнічними протезами;
- забезпечення хворих і закладів охорони здоров’я 
препаратами інсуліну для лікування хворих на цукро-
вий діабет. 

4. Програма оздоровлен-
ня та відпочинку дітей 
Чернігівської області 
на 2016-2020 роки. 
Обсяг фінансування 
180477,7 тис. грн.

18.12.2015 Програма передбачає: забезпечення оздоровлення 
дітей, що потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, дітей осіб, визнаних учасниками бо-
йових дій; дітей, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення антитерористичних опе-
рацій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних 
у районі проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 
захворювання, одержаного в період участі в антитеро-
ристичній операції. 

5. Програму «Молодь 
Чернігівщини» на 
2016-2020 роки. Обсяг 
фінансування 7922,6 
тис. грн.

29.03.2016 Програма передбачає:
- проведення обласниого конкурсу бізнес-планів під-
приємницької діяльності серед молоді, забезпечити 
участь переможців обласного конкурсу у Всеукраїн-
ському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяль-
ності та надати підтримку в реалізації соціальних про-
ектів – переможців обласного конкурсу бізнес-планів 
підприємницької діяльності серед молоді;
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм

- профорієнтаційні заходи для молоді, в тому числі 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та молоді з особливими потребами

6. Програма розвитку 
малого і середнього 
підприємництва на 
2017-2020 роки. Обсяг 
фінансування 23380,0 
тис. грн.

20.12.2016 Програма передбачає:
- інформаційно-консультаційна допомога суб’єктам 
підприємницької діяльності;
- організація професійної підготовки і підвищення 
кваліфікації підприємців. Формування бізнес-культу-
ри у підприємницькому середовищі;
- формування позитивного іміджу підприємництва, 
популяризація досвіду успішних підприємців;
- підтримка молодіжних підприємницьких ініціатив
- формування позитивної громадської думки щодо 
професійної діяльності жінок-підприємниць;
- розширення сфери застосування праці та стимулю-
вання заінтересованості роботодавців у створенні 
нових робочих місць;
- сприяння продуктивній зайнятості населення, спря-
мованій на підвищення його рівня життя, соціальний 
захист зареєстрованих безробітних;
- сприяння розвитку малого бізнесу в сільській місце-
вості;
- підтримка місцевих підприємницьких ініціатив.

7. Програму розвитку фі-
зичної культури і спорту 
Чернігівської області на 
період 2017-2020 роки. 
Обсяг фінансування 
200 102,0 тис грн.

20.12.2016 Програма передбачає:
- забезпечення підготовки та участі спортсменів 
області різних вікових груп у спортивних заходах 
всеукраїнського та міжнародного рівня з видів спорту 
інвалідів;
- забезпечення надання у користування на пільгових 
умовах спортивних споруд для проведення фізкуль-
турно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед 
інвалідів. 

8. Програму боротьби з 
онкологічними захворю-
ваннями на 2017-2021 
роки. Обсяг фінансу-
вання 98 100,0 тис.грн.

23.02.2017 Програма передбачає:
- забезпечення надання онкохворим стаціонарної 
допомоги в обласному онкологічному диспансері з 
використанням комплексу сучасних методів діагно-
стики, хірургічного, променевого, хіміотерапевтич-но-
го лікування відповідно до затверджених стандартів 
світо-вого досвіду
- забезпечення обласного онко-логічного диспансеру 
хіміотерапевтичними препаратами та препаратами 
супроводу для лікування онкохворих Чернігівської 
області
- удосконалення системи психологічної підтримки 
онкохворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залу-
чення волонтерів громадських організацій. 
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 3.2.24. Бюджетні програми Чернівецької області 

Доходи обласного бюджету у 2019 році – 5 329 000 000 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 901 115 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 5913,78 грн. 
Кількість учасників АТО /ООС – 5 666 осіб.
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,63%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  179 
осіб. Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту 
учасників АТО/ООС -   75504,5 тис.грн.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – 12917,96 грн.
Програми доступні за посиланням: http://oblrada.cv.ua/document/regional_
program/ 

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

1. Комплексна програма 
соціальної підтримки 
учасників антитеро-
ристичної операції 
(учасників бойових дій) 
та членів їх сімей на 
2017–2019 роки. Обсяг 
фінансування 75504,5 
тис.грн.

№265-10/16 
22.12.2016

Програма передбачає:
- надання соціальних послуг учасникам АТО та їх сім’ям, 
сім’ям загиблих учасників АТО, які опинились в склад-
них життєвих обставинах;
- соціальне забезпечення учасників АТО;
- забезпечення освітніх послуг дітям учасників АТО, за-
гиблих учасників АТО, волонтерів загиблих в зоні АТО;
- надання безоплатної правової допомоги учасникам 
АТО та членам їх сімей;
- забезпечення права на отримання земельних ділянок 
учасниками АТО;
- постановка на квартирний облік учасників АТО та сімей 
загиблих учасників АТО;
- надання матеріальної допомоги членам сімей за-
гиблих учасників АТО, пораненим учасникам АТО, 
мобілізованим, учасникам антитерористичної операції 
(учасникам бойових дій) та членам їх сімей, членам 
сімей загиблих волонтерів в зоні АТО;
- надання соціальної допомоги дітям військовослуж-
бовців, добровольців, волонтерів, які загинули під час 
участі в антитерористичній операції або померли вна-
слідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні 
АТО; 
- надання фінансової допомоги щодо відшкодування 25 
% вартості комунальних послуг учасникам антитерори-
стичної операції та 75% добровольцям, які приймали 
участь в антитерористичній операції; - надання фінан-
сової допомоги на безплатний проїзд усіма видами місь-
кого пасажирського транспорту, автомобільним транс-
портом загального користування на території області 
учасникам АТО та добровольцям, які будуть визнані 
учасниками АТО. 
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 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм щодо ветеранів, членів їх 

сімей
1. Комплексна програ-

ма оздоровлення 
та відпочинку дітей 
Чернівецької області 
на 2016-2020 роки. 
Обсяг фінансування 
212141,6 тис.грн.

№22-4/16 
15.03.2016

Програма передбачає: послуги з оздоровлення 
першочергово надаються відповідно до чинного 
законодавства дітям, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки (дітям пільгових 
категорій), а саме: діти осіб, визнаних учасниками 
бойових дій, діти, один із батьків яких загинув (про-
пав безвісти) у районі проведення антитерористич-
них операцій, бойових дій чи збройних конфліктів 
або помер, тощо.

 Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення об-
ласті (окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути викори-
стані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм

1. Комплексна програма 
молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 
2016-2020 роки
Обсяг фінансування
17930,25 тис.грн.

№21-4/16 
15.03.2016

Програма передбачає:
- сприяти розвитку молодіжного підприємництва, 
самозайнятості та ефективного просування моло-
дих людей у підприємницькому середовищі;
- підвищити рівень фізичного і духовного здоров’я 
молоді шляхом впровадження системи фізичної 
культури і здорового способу життя;
- організувати заходи, спрямовані на утвердження 
патріотизму, громадянської свідомості й активної 
громадянської позиції молоді;
- сприяти волонтерській діяльності як форми залу-
чення молоді до суспільно значущої діяльності;
- здійснити заходи, спрямовані на  інформаційну, 
консультативну й організаційну підтримку молоді 
тимчасово окупованих територій;
- створити умови для комунікацій молоді у межах 
України і зарубіжжя шляхом співпраці вітчизняних 
й міжнародних громадських об’єднань, органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування.

2. Комплексна програ-
ма «Власний дім» на 
2016-2020 роки. Обсяг 
фінансування 21730 
тис. грн.

№24-4/16 
15.03.2016

Програма передбачає:
- надання фінансової підтримки індивідуальним 
забудовникам – довгострокових пільгових кредитів 
у розмірах, що визначаються із розрахунку кошто-
рисної вартості будинку, для будівництва, добудови 
та реконструкції індивідуальних житлових будинків 
та господарських приміщень, інженерних мереж 
(газифікації, водопостачання, електропостачання, 
водовідведення та іншого інженерного забезпечен-
ня), а також придбання незавершеного будівни-
цтвом чи готового житла проведенням його добу-
дови або реконструкції у відповідності з чинним 
законодавством;
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм

- надання разом з місцевими державними адміністра-
ціями органами місцевого самоврядування практичної 
допомоги індивідуальним сільським забудовникам у 
вирішення питань вибору та оформлення земельних 
ділянок, проектів будівель, забезпечення будівельни-
ми матеріалами та супутніми товарами, укладення 
договорів з підрядними організаціями та контролю за 
виконанням ними обумовлених термінів завершення 
робіт згідно з етапами будівництва та умов інженерного 
забезпечення, а також технічний нагляд за будівни-
цтвом житла та інженерних мереж. 

3. Регіональна програма 
соціальної підтримки 
сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 
2017-2021 роки. Обсяг 
фінансування 1345,8 
тис.грн.

№266-
10/16 
22.12.2016

Інформація відсутня

4. Регіональна програма 
боротьби з онкологічни-
ми захворюваннями на 
період з 2017 по 2019 
роки. Обсяг фінансу-
вання 30000,0 тис.грн.

№159-
15/17 
13.09.2017

Програма передбачає:
- забезпечення онкологічних хворих (дорослих) хіміо-
препаратами та препаратами супроводу;
- забезпечення онкогематологічних хворих (дорослих) 
хіміопрепаратами та препаратами супроводу;
- забезпечення онкохворих дітей хіміопрепаратами та 
препаратами супроводу. 

5. Комплексна програма 
забезпечення молоді 
житлом на 2018-2022 
роки. Обсяг фінансу-
вання 97454 тис. грн.

№253-
19/17 
21.12.2017

Програма передбачає:
- забезпечення молодих сімей та одиноких молодих 
громадян житлом;
- розроблення фінансово-економічного механізму 
залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій 
для фінансування житлового будівництва для молодих 
сімей;
- розвиток будівництва для забезпечення молоді жит-
лом;
- популяризація Програми в засобах масової інформа-
ції. 

6. Регіональна програма 
профілактики, діагно-
стики та лікування 
вірусного гепатиту В, 
С у 2018-2020 роках. 
Обсяг фінансування
6000,0 тис. грн.

№96-23/18
24.07.2018

Програма передбачає:
- централізоване придбання препаратів для хворих 
області, що потребують противірусної терапії на 48 осіб 
в 2018 році, на 48 осіб у 2019 році, на 48 осіб  у 2020 
році;
- централізоване придбання вакцини проти гепатиту 
В на 20 осіб в 2018 році, 20 осіб у 2019 році, 20 осіб у 
2020 році. 

7. Комплексна програма 
будівництва (придбан-
ня) доступного житла 
на 2018-2022 роки. 
Обсяг фінансування
44900 тис. грн.

№134-
24/18 
12.09.2018

Програма передбачає  надання допомоги для будів-
ництва (придбання) доступного житла, з врахуванням 
порядку визначеним Кабінетом Міністрів України;
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№ Назва програми / об-
сяг фінансування

Рішення 
ради

Заходи програм

8. Обласна комплексна 
програма соціальної 
підтримки окремих 
категорій громадян 
„Турбота” на 2019-2021 
роки. Обсяг фінансу-
вання 52680,0 тис. грн.

№206-28/18 
18.12.2018

Програма передбачає:
- сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю 
відповідно до Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та 
здійснювати бронювання робочих місць на під-
приємствах та в організаціях області для працев-
лаштування соціально незахищеної категорії насе-
лення;
- сприяння підвищенню конкурентоспроможності 
інвалідів шляхом підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації за професіями (спеціаль-
ностями) відповідно до потреб ринку праці з ураху-
ванням їх професійних знань, навичок, побажань та 
рекомендацій МСЕК
- забезпечення медичного обслуговування малоза-
безпечених верств населення
- надання адресної матеріальної допомоги найбільш 
соціально незахищеним ветеранам війни і праці, 
дітям війни, громадянам похилого віку, інвалідам, 
особам, які потребують тривалого дороговартісного 
лікування та іншим категоріям  громадян області. 

9. Комплексна програма 
розвитку малого та 
середнього підприєм-
ництва у Чернівецькій 
області на 2019-2020 
роки. Обсяг фінансу-
вання 26041,1 тис.грн.

№207-28/18 
18.12.2018

Програма передбачає:
- надання суб’єктам малого та середнього під-
приємництва фінансової підтримки шляхом част-
кової компенсації відсоткових ставок за кредитами, 
отриманими у банківських установах для здійснення 
підприємницької діяльності у пріоритетних для Чер-
нівецької області напрямках;
- надання суб’єктам малого та середнього підприєм-
ництва мікрокредитів для реалізації інвестиційних 
проектів у пріоритетних для Чернівецької області 
напрямках;
- надання одноразової допомоги для започаткуван-
ня власної справи безробітним, які виявили бажання 
займатися підприємницькою діяльністю. 

10. Комплексна програ-
ма розвитку фізич-
ної культури і спорту 
Чернівецької області 
на 2018-2021 роки. 
Обсяг фінансування 
263146,4 тис. грн.

№8-21/18 
27.03.2018

Програма передбачає:
- створення умов для соціальної адаптації та реа-
білітації інвалідів з обмеженими фізичними можли-
востями;
- організацію і проведення обласних, районних, місь-
ких заходів зі спорту інвалідів
- сприяння наданню у користування на пільгових 
умовах спортивних споруд, облаштованих засо-
бами безперешкодного доступу до них, усіх форм 
власності для проведення фізкультурно-оздоровчої 
та реабілітаційної роботи серед інвалідів, забезпе-
чення доступу до них осіб з обмеженими фізичними 
можливостями;
- сприяння діяльності центрів фізичної культури і 
спорту інвалідів;
 - забезпечення підготовки та участі спортсменів об-
ласті у спортивних заходах з видів спорту інвалідів
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 3.2.25. Бюджетні програми міста Києва 

Доходи міського бюджету у 2019 році – 57 434 450 700 грн.
Середня чисельність постійного населення в січні – 2 909 369 осіб
Обсяг бюджету на 1 особу – 19 741,21 грн.
Кількість учасників АТО /ООС – 24 188 осіб.
% учасників АТО/ООС від постійного населення області 0,83%
Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС -  442 
осіб.
Обсяг фінансування для окремої програми соціального захисту учасників 
АТО/ООС -   програма відсутня.
Середня сума, що виділяється з обласного бюджету на одного учасника 
АТО/ООС, члена їх сімей за окремою програмою – програма відсутня.
Перелік програм за посиланням: https://kmr.gov.ua/uk/municipal-target-
programs.

 Опис програм, направлених виключно на соціальний захист ветеранів, членів їх сімей
№ Назва програми / обсяг 

фінансування
Рішення ради Заходи програми щодо ветеранів, членів їх сімей

відсутні

 Опис бюджетних програм, стратегій, які містять компонент соціального захисту вете-
ранів, членів їх сімей
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

1. «Турбота. Назустріч 
киянам» на 2019–2020 
роки. Обсяг фінансу-
вання 9431617,8 тис.
грн.

http://kmr.ligazakon.ua/
SITE2/l_docki2.nsf/alldoc
WWW/14DA407FFE631
0F2C2258386003C76A2
?OpenDocument

№459/6510
18.12.2018 

Передбачає:
- адресну матеріальна допомога малолітнім та 
неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомі-
сячна), (діти АТО);
- матеріальна допомога членам сімей киян-учас-
ників АТО, які перебувають в полоні або зникли 
безвісті, осіб;
- забезпечення оздоровлення у супроводі матері, 
батька або особи, яка замінює батьків: дітей киян, 
які брали безпосередню участь в антитерористич-
ній операції, забезпеченні її проведення, учасників 
відсічі збройної агресії РФ, віком до 14 років;  ді-
тей-киян військовослужбовців військових частин 
NN 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 
2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А4193 
які дислокуються на території міста Києва, віком до 
14 років; дітей загиблих (померлих) киян, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, учасників відсічі зброй-
ної агресії РФ, віком до 18 років;
- забезпечення осіб з інвалідністю засобами пересу-
вання, реабілітації та складного протезування;
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№ Назва 
програми / 
обсяг фінан-
сування

Рішення 
ради

Заходи програм щодо ветеранів, членів їх сімей

- забезпечення безоплатного поховання киян - учасників антитеро-
ристичної операції (у відсічі збройної агресії), бійців-добровольців 
АТО у м. Києві, загиблих (померлих) під час антитерористичної 
операції;
- надання матеріальної допомогу на часткову компенсацію членам 
сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасни-
кам відсічі збройної агресії РФ, членам сімей загиблих (померлих) 
бійців-добровольців на виготовлення та встановлення надгробків та 
допомогу на поховання киян, які брали безпосередню участь в анти-
терористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі 
збройної агресії РФ та бійців-добровольців;
- забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної до-
помоги киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної 
агресії РФ, бійцям - добровольцям, членам їх сімей та членам сімей 
загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антите-
рористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі 
збройної агресії РФ, бійців - добровольців;
- надання права безоплатного проїзду;
- надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомо-
ги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, 
учасникам антитерористичної операції (учасники відсічі збройної 
агресії), бійцям-добровольцям антитерористичної операції у м. 
Києві, ветеранам війни, сім’ям загиблих учасників бойових дій та 
сім’ям загиблих військовослужбовців, які загинули або померли в 
мирний час, жертвам політичних репресій, громадянам, які постра-
ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з нагоди відзначення 
державних, релігійних свят та визначних дат з метою їх підтримки;
- забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, осіб на яких 
поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслі-
дувань», осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва; дітей віком до 14 
років киян - учасників антитерористичної операції (учасники відсічі 
збройної агресії), військовослужбовців у супроводі матері, батька 
або особи, яка замінює батьків; дітей загиблих (померлих) киян-у-
часників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної 
агресії), віком до 18 років; 
- надання матеріальної допомоги киянам - учасникам антитеро-
ристичної операції (у відсічі збройної агресії), бійцям-доброволь-
цям антитерористичної операції у м. Києві, членам сімей киян, які 
загинули (померли) під час проведення антитерористичної операції, 
а також: щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам - учас-
никам антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії) та 
членам їх сімей для покриття витрат на оплату ними житлово-кому-
нальних послуг
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          Опис бюджетних програм, що направлені на соціальний захист всього населення області 
(окремої частини), не містять в собі компоненту для ветеранів, однак можуть бути використані
№ Назва програми / об-

сяг фінансування
Рішення ради Заходи програм

1. Міська цільова програ-
ма протидії захворю-
ванню на туберкульоз 
на 2017-2021 роки. 
Обсяг фінансування
48038,9 тис.грн.

http://kmr.ligazakon.
ua/SITE2/l_docki2.nsf/
alldocWWW/FA2B1D31
D3081D12C225809E00
6E0CB0

№537/1541
08.12.2016 

Програма передбачає всеохоплюючий доступ до 
якісного лікування та всього комплексу послуг 
для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його 
хіміорезистентні форми, а також надання під-
тримки пацієнтам з метою формування прихиль-
ності до лікування. 

2. Міська цільова про-
грама протидії епі-
демії ВІЛ-інфекції 
на 2017-2021 роки. 
Обсяг фінансування 
1460264,65 тис.грн.

http://kmr.ligazakon.
ua/SITE2/l_docki2.nsf/
alldocWWW/FB6EABE8
7E7C3B93C225809E006
E0D01?OpenDocument

№538/1542
08.12.2016 

Програма передбачає:
- забезпечити групи підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ (далі - ГПР) комплексним паке-
том послуг з метою запобігання нових випадків 
інфікування у т. ч. за стратегією «зменшення 
шкоди»;
- забезпечити профілактику та лікування опор-
туністичних інфекцій у ЛЖВ;
- прискорити розширення доступу ЛЖВ до анти-
ретровірусного лікування;
- запровадження рецептурної безкоштовної ви-
дачі антиретровірусних препаратів через аптечну 
мережу; визначення механізму моніторингу руху 
АРВП при видачі через аптеки з урахуванням 
різних джерел фінансування. 

3. Міська цільова про-
грама «Здоров’я киян» 
на 2017-2019 роки. 
Обсяг фінансування 
9407268,1 тис.грн. 

http://kmr.ligazakon.ua/
SITE2/l_docki2.nsf/alldo
cWWW/087BBCE42245
4E23C22580C7006DF86
B?OpenDocument

№781/1785
22.12.2016 

Програма передбачає:
- введення програми управління бронхіальною 
астмою на рівні ПМСД з реімбурсацією 100 % від 
ціни відшкодування особам, які перебувають на 
обліку;
- введення програми управління хронічними об-
структивними захворюваннями легень з відшко-
дуванням підліткам, відшкодуваннями пенсіоне-
рам і особам у працездатному віці;
- введення програми управління артеріальною 
гіпертензією на рівні первинної медико-санітар-
ної допомоги з реімбурсацією в розмірі 50 % 
пенсіонерам і особам працездатного віку від 
розрахункової ціни відшкодування
- введення програми управління стенокардією на 
рівні ПМСД з реімбурсацією в розмірі 50 %;
- введення програми управління діабетом 2 типу 
на рівні ПМСД з реімбурсацією в розмірі 100 % 
дітям, 50 % пенсіонерам і 50 % особам працез-
датного віку від розрахункової ціни відшкодуван-
ня;
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№ Назва програми 
/ обсяг фінансу-
вання

Рішення ради Заходи програм

- введення програми управління виразковою хворобою 
шлунку і 12-ти палої кишки на рівні ПМСД з реімбурса-
цією лікарських засобів у розмірі 100 % дітям, 50 % пен-
сіонерам і 50 % особам працездатного віку від розрахун-
кової ціни відшкодування;
- забезпечення препаратами імуносупресивної терапії 
пацієнтів, які перенесли операцію трансплантації нирки 
та солідних органів, та хворих з нефротичним синдро-
мом;
- лікування серцево-судинних та судинно-мозкових за-
хворювань;
- забезпечення закупівлі виробів медичного призначен-
ня, витратних матеріалів, необхідних для проведення 
гемодіалізу, гемофільтрації та перитонеального діалізу у 
дітей та дорослих;
- забезпечення закупівлі медикаментів та засобів медич-
ного призначення, необхідних для проведення гемодіалі-
зу, гемодіафільтрації у дітей та дорослих (гепарин, фізіо-
логічний розчин, шприци, перев’язувальний матеріал, 
антисептики для рук та шкіри, рукавички, вакцина проти 
гепатиту В);
- забезпечення проведення лікування хворим на розсія-
ний склероз;
- забезпечення Київського міського клінічного онколо-
гічного центру лікарськими засобами та препаратами 
супроводу для лікування онкологічних хворих;
- забезпечення закупівлі витратних матеріалів для прове-
дення оперативних втручань при катаракті та вітреорети-
нальній патології;
- забезпечення хворих засобами догляду за стомою;
- забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та куль-
шових суглобів та наборів інструментарію для їх імплан-
тації;
- забезпечення етіотропним противірусним лікуванням 
хворих на вірусний гепатит В і С;
- інші хвороби.

4. Міська ком-
плексна цільова 
програма «Мо-
лодь та спорт 
столиці» на 
2019-2021 роки. 
Обсяг фінансу-
вання 3291473,6 
тис.грн.

№781/1785
22.12.2016 

Програма передбачає:
- функціонування Київського міського центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт”;
- участь збірних команд міста у навчально-тренувальних 
зборах, відрядження спортсменів збірних команд міста 
Києва з різних видів спорту для осіб з інвалідністю та їх 
тренерів для участі у чемпіонатах, Кубках України, інших 
всеукраїнських (проїзд, добові, відшкодування харчу-
вання, проживання), а також міжнародних спортивних 
змаганнях (проїзд) відповідно до Календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів, навчально-трену-
вальних зборів та фізкультурно-оздоровчих заходів міста 
Києва;
- забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 
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РОЗДІЛ 4. 
РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ 

УЧАСНИКІВ АТО/ООС ТА ЇХ СІМЕЙ В ОБЛАСТЯХ

 Наступна таблиця є спробою проаналізувати рівень «дружньої на-
лаштованості» місцевих органів влади по відношенню до проблем учас-
ників АТО/ООС та членів їх сімей. Для цього визначено суму програми со-
ціального захисту, яка в середньому припадають на одного ветерана в рік, 
по кожній області оремо. В таблиці також для порівняння наведено суму 
обласного бюджету в розрахунку на одного постійного жителя області.

Область Сума бюд-
жету області 
на 1 жителя 

області

Загальна сума 
бюджетної програ-
ми для учасників 

АТО/ООС на 1 
учасника АТО/

ООС (члена сімї) 
(грн.)

Тривалість бюд-
жетної програми

для учасників АТО/
ООС

Сума бюджетної про-
грами для учасників 

АТО/ООС на 1 учасника 
АТО/ООС за 1 рік (грн.)

Вінницька 6077,46 1276,53 2016-2021 212,76
Волинська 6669,27 164,59 2018-2019 82,3
Дніпропетровська 5740,32 437,49 2019-2021 145,83
Донецька 2914,61 1913,57 2018-2020 637,86
Житомирська 6370,2 сума не визначена --- ---
Закарпатська 5401,43 програма відсутня --- ---
Запорізька 5712,24 6987,39 2018-2022 1397,48
Івано-Франківська 4884,27 сума не визначена --- ---
Київська 5407,59 8428,07 2018-2020 2809,36
Кіровоградська 6302,74 сума не визначена --- ---
Луганська 1980,04 1988,13 2017-2019 662,71
Львівська 5730,87 сума не визначена --- ---
Миколаївська 5431,36 програма відсутня --- ---
Одеська 4949,71 програма відсутня --- ---
Полтавська 6511,73 сума не визначена --- ---
Рівненська 6188,11 програма відсутня --- ---
Сумська 6153,31 програма відсутня --- ---
Тернопільська 5943,11 2000,51 2015-2019 400,10
Харківська 5045,9 6552,13 2019-2021 2184,04
Херсонська 5526,31 5763,45 2016-2020 1152,69
Хмельницька 5968,5 сума не визначена --- ---
Черкаська 6010,96 сума не визначена --- ---
Чернівецька 5913,78 12917,96 2017-2019 4305,99
Чернігівська 6166,55 1205,8 2019-2023 241,16
м.Київ 19741,21 програма відсутня --- ---
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 Хоча цей спосіб визначення рівня підтримки має певні недоліки, адже 
не враховує наявності програм соціального захисту з пріоритетними пра-
вами для ветеранів, однак є єдиним з можливих. 
 
 Як бачимо, існують лише три області, які виділили достатньо вели-
кий обсяг фінансування окремих програм соціальної підтримки учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей: Чернівецька, Київська, Запорізька.
 
 В таких областях, як Вінницька, Волинська, Дніпропетровська,  Тер-
нопільська, Харківська, Херсонська, Чернігівська фінансування спеціаль-
них програм соціального захисту учасників АТО/ООС є недостатнім. 
 
 Слід зауважити, що області мають інші програми, що передбачають 
пріоритети для учасників АТО/ООС, поряд з іншим населенням області. 
Однак, порахувати суми коштів, що виділяються в рамках таких програм 
окремо для учасників АТО/ООС не можливо. 
 
 Досить велика кількість областей не визначає конкретні суми, що 
виділяються на фінансування спеціальних програм соціального захисту 
учасників АТО/ООС. Це унеможливлює їх аналіз та шкодить прозорості.
 
 Області, які не мають програм для учасників АТО/ООС: Закарпат-
ська, Миколаївська, Рівненська, Сумська та місто Київ. Через це постає 
питання щодо обґрунтованості такого рішення місцевих органів влади та є 
можливістю для проведення адвокаційних заходів з метою впровадження 
окремих програм для учасників АТО/ООС.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Питання, що виникають при розгляді структури населення обла-
стей, кількості ветеранів, що проживають в окремих регіонах та співвідно-
шення до населення області – чи впливає структура населення на наявність 
або відсутність програм соціального захисту. Як вбачається з попередніх 
даних, до областей, де проживає найбільша кількість ветеранів (більш ніж 
1% постійного населення) відносяться: Вінницька, Волинська, Житомирсь-
ка, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Чер-
каська області. В той же час, Миколаївська та Сумська області не мають 
окремих програм, що були б направлені на соціальний захист ветеранів і 
цим областям слід звернути увагу на можливість створення таких програм.
 2. Майже в кожній області наявні програми підтримки фізичної куль-
тури і спорту, в деяких з областей витрати на ці програми досить високі, в 
той же час, на програми забезпечення житлом або підтримки бізнесу ви-
трачається недостатньо коштів. Областям слід переглянути пріоритети у 
фінансуванні окремих напрямків та забезпечити задоволення найактуаль-
ніших потреб. Крім того слід направляти ресурси на  програми  розвитку, 
що мають більш стабільний результат,  а не надання матеріальної допом-
оги.
 3. Відмічається невідповідність термінології існуючих програм та чин-
ного законодавства, зокрема, щодо введення режиму операції об’єднаних 
сил. Зазначене потребує уваги місцевих органів влади та внесення від-
повідних змін до бюджетних програм.
 4. Відсутня будь-яка залежність між розміром бюджету, кількістю 
учасників АТО та членів їх сімей, які проживають в області та сумами кошті 
і напрямками програм соціального захисту ветеранів. Це викликає необ-
хідність у розробці рекомендацій центрального органу влади місцевим ор-
ганам щодо можливих засобів надання допомоги ветеранам та принципів 
застосування вказаних засобів. 
 5. В цілому, можна зробити припущення, що існування тих чи інших 
програм  не орієнтується на потреби учасників АТО/ООС, що викликає по-
требу у проведенні заходів захисту за забезпечення інтересів ветеранів за 
рахунок коштів місцевих бюджетів. Це викликає необхідність у створенні 
адекватної системи моніторингу для вивчення потреб ветеранів та вико-
ристання результатів такого моніторингу при розробці місцевих програм 
соціального захисту.
 6. Окремого дослідження потребує визначення доступності програм 
соціального захисту ветеранів та їх ефективності, а також визначення най-
кращих практик соціального захисту ветеранів.






