
Таблиця діючих програм в областях України за результатами дослідження експертів 

програми «Радник з питань ВПО» 

 

№ Область Назва програми, посилання на сайт Коротка характеристика Програми 

1 Вінницька 

область 

Окрема програма для звільнених відсутня.  

 

Наявні (не застосовувались):  

1. Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників 

антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки. 

 

2.  Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької 

області на 2016–2018 роки. 

https://vinrada.gov.ua/perelik_dovgostrokovih_program.htm  

 

 

 

Передбачає надання соціальної допомоги та реабілітації учасників АТО 

 

 

 
Сприяння та здійснення заходів з інтеграції, соціальної адаптації, інформування та 

захисту внутрішньо переміщених осіб. 

Надання грошової допомоги громадянам області, які тривалий час хворіють та у 

сім’ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставини, внаслідок яких вони 

потребують грошової допомоги. 

2 Волинська 

область 

Окрема програма для звільнених відсутня.  

 

Наявна: 

 Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2015 – 

2018 роки. 

http://volynrada.gov.ua/session/31/7-0  

 
Регіональна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2018-2019 

роки 

http://volynrada.gov.ua/session/17/3-0 

 

 

Забезпечення підтримки малозабезпечених сімей і осіб, які приймали участь в 

антитерористичній операції, та членів їх сімей. 

 

 

 

Забезпечення соціального супроводу родин полонених  

 

3 Дніпропет

- 

ровська 

область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня.  

 

Наявна: 

Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської 

області на 2015–2019 роки. 

 

Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей “Родина героя”. 

 

 

Надання в оперативному режимі соціальної та матеріальної підтримки 

найбільш уразливим верствам населення області або особам, які потрапили у 

скрутне становище і потребують підтримки. 

 

Грошова допомога. 

 

4 Донецька 

область 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 14 лютого 2018 року № 223/5-18 

Надання одноразової грошової допомоги звільненим з полону  

5 Жито- Окрема програма для звільнених відсутня.   

https://vinrada.gov.ua/perelik_dovgostrokovih_program.htm
http://volynrada.gov.ua/session/31/7-0
http://volynrada.gov.ua/session/17/3-0


мирська 

область 

 

Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних 

змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської 

області на 2018–2022 роки. 

 

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію Житомирської області у 2018 

році. 

 

https://zt.gov.ua/index.php/ofitsijni-dokumenti/обласні-програми/перелік-

обласних-програм.html  

 

 

Надання одноразової грошової допомоги; 

 

 

 

-забезпечення обстеження, лікування та медичної реабілітації, учасникам 

АТО; 

-надання учасникам АТО, які зазнали поранення, контузії чи іншого 

ушкодження здоров'я під час участі у антитерористичній операції, грошової 

допомоги з метою одержання належної медичної допомоги, у тому числі за 

кордоном; 

-надання ВПО грошової допомоги як таким, що потрапили у важкі життєві 

обставини; 

-забезпечення ВПО тимчасового проживання. 

6 Закар- 

патська 

область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня.  

 

Наявна:     

Програма „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 

2016–2018 роки. 

 

https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/150618_socekonroz_tyrbota.pdf   

 

 

Надання одноразової матеріальної допомоги;  

надання матеріальної допомоги важкохворим громадянам на лікування, 

протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручань. 

7 Запорізька 

область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня.  

 

Наявні:   

Програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з 

інвалідністю, інших соціальних груп населення, які перебувають в 

складних життєвих обставинах “Назустріч людям” на 2015–2019 роки. 

 

 

 

Можливість отримати адресну грошову допомогу, в тому числі на лікування 

та розв’язання нагальних потреб. 

8 Івано- 

Фран- 

ківська 

область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня.  

 

Наявні (передбачається):  

Обласна комплексна програма соціального захисту населення Івано - 

Франківської області на 2017–2021 роки. 

http://rzhrada.if.ua/index.php?id=1398  

  

Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 

масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року, учасників бойових дій та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 

районах її проведення. 

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/40-398-Programa-

sotszahytu-ATO.pdf  

 

 

Соціальний захист окремих категорій населення району: інвалідів, 

малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів національно-визвольних 

змагань, внутрішньо переміщених осіб та покращення добробуту, медичного 

обслуговування. 

 

Матеріальна допомога учасникам АТО. 

https://zt.gov.ua/index.php/ofitsijni-dokumenti/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.html
https://zt.gov.ua/index.php/ofitsijni-dokumenti/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.html
https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/150618_socekonroz_tyrbota.pdf
http://rzhrada.if.ua/index.php?id=1398
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/40-398-Programa-sotszahytu-ATO.pdf
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/40-398-Programa-sotszahytu-ATO.pdf


9 Київська 

область 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Київська обласна цільова Програма «Турбота» на 2016–2020 роки.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/d9f7ba_4b08ae27bddf47118eee3c96435e6963.pd

f  

 

 

Комплексна програма соціальної підтримки в Київській області учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв 

Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2018–2020 роки. 

https://www.kyivregioneconomy.com/monitoring-regionalnih-cilovih-prog  

 

  

 

Надання соціальної допомоги і підтримки інвалідам всіх нозологій, 

ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій, сприяння розвитку 

волонтерського руху з метою надання соціальної допомоги, здійснення 

соціальної реабілітації інвалідів. 

 

Матеріальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей, які знаходяться в 

складних життєвих обставинах; правова підтримка, інформаційне 

забезпечення; 

продовження виконання пунктів щодо соціальної підтримки учасників АТО 

та членів їх сімей. 

 

10 Кірово- 

градська 

область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна:   

Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, членів 

їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції 

Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2014–2020 роки. 

http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-ta-

dopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikiv-

antiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-ta-

vshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018  

 

 

 

1) надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО;  

2) надання послуг сімейного відпочинку та санаторно-курортного 

лікування; 

3) забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання 

рівня здоров'я учасників АТО, у тому числі шляхом залучення обласних 

лікувально-санаторних закладів, денних стаціонарів; 

4) надання додаткових до передбачених законодавством пільг. 

11 Луганська 

область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявні: 

Комплексна обласна програма медичного і соціального забезпечення 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та 

прирівняних до них осіб на 2017–2019 роки. 

http://old.loga.gov.ua/netcat_files/391/284/h_de5ed7636b720b1fcfcebf11861ffb

2a  

 

Регіональна цільова програма щодо підтримки та адаптації внутрішньо 

переміщених осіб у Луганській області на 2017–2018 роки. 

http://loga.gov.ua/oda/about/depart/praci/programs/programs/regionalna_cilova_

programa_shchodo_pidtrimki_ta_adaptaciyi  

 

 

 

Надання матеріальної допомоги. 

12 Львівська 

область 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявні: 

Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників 

АТО та їхніх родин, бійців – добровольців АТО, а також родин Героїв 

 

 

 

Надання матеріальної допомоги. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d9f7ba_4b08ae27bddf47118eee3c96435e6963.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d9f7ba_4b08ae27bddf47118eee3c96435e6963.pdf
https://www.kyivregioneconomy.com/monitoring-regionalnih-cilovih-prog
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikiv-antiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-ta-vshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikiv-antiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-ta-vshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikiv-antiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-ta-vshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2315/pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-oblasnoi-kompleksnoi-programi-sotsialnoi-pidtrimki-uchasnikiv-antiteroristichnoi-operatsii-i-chleniv-ih-simej-simej-zagiblih-uchasnikiv-ato-ta-vshanuvannya-pamyati-zagiblih-na-2014--2020-roki-14-06-2018
http://old.loga.gov.ua/netcat_files/391/284/h_de5ed7636b720b1fcfcebf11861ffb2a
http://old.loga.gov.ua/netcat_files/391/284/h_de5ed7636b720b1fcfcebf11861ffb2a
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/praci/programs/programs/regionalna_cilova_programa_shchodo_pidtrimki_ta_adaptaciyi
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/praci/programs/programs/regionalna_cilova_programa_shchodo_pidtrimki_ta_adaptaciyi


Небесної Сотні на 2018–2020 роки. 

http://loda.gov.ua/soc_prohramy  

 

Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим 

громадянам області. 

 

http://www.oblrada.lviv.ua/oblprog2015  

 

 

 

 

Сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних і соціальних 

проблем осіб, які потерпіли під час проведення антитерористичної операції та 

російської агресії (військових дій);  політв’язнів, репресованих та інших 

категорій громадян, зареєстрованих у Львівській області. 

13 Миколаїв-

ська 

область 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна (передбачається): 

Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» на період 

до 2020 року. 

 

https://www.mk-oblrada.gov.ua/oblasni-programy   

 

 

 

 

Вирішення невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, 

медичного та соціально-побутового обслуговування громадян, які 

перебувають у складних життєвих обставинах: 

- забезпечення соціальною і матеріальною допомогою ВПО; 

- забезпечення соціальною і матеріальною допомогою учасників АТО. 

14 Одеська 

область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна:   

Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018–

2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області". 

http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/Perelik-program_15_03_18.pdf 

  

 

 

 

 

- соціальної та матеріальної підтримки осіб з інвалідністю та ветеранів війни, 

учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;   

- надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися 

у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин; 

- санаторно-курортне оздоровлення пільгових категорій громадян. 

15 Полтавсь- 

ка область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна: 

Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального 

забезпечення населення області на 2013–2020 роки. 

http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/11/272.pdf  

 

 

 

- соціальне супроводження учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей;  

- соціально-медичне забезпечення ветеранів війни;  

- надання грошової допомоги та пільг окремим категоріям громадян. 

16 Рівненська 

область 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

В рамках програми виділена така категорія як військовополонені. 

 

Наявні: 

Обласна програма соціального захисту учасників антитерористичної 

операції.  

http://oblrada.rv.ua/documents/rishennya/6_sklikannya.php?SECTION_ID=38&

ELEMENT_ID=10605  

 
Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств 

 

 

 

 

Надання медичної, соціальної допомоги, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції. 

 

Надання  матеріальної підтримки ВПО, сім'ям військовослужбовців, які, 

http://loda.gov.ua/soc_prohramy
http://www.oblrada.lviv.ua/oblprog2015
https://www.mk-oblrada.gov.ua/oblasni-programy
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/Perelik-program_15_03_18.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/11/272.pdf
http://oblrada.rv.ua/documents/rishennya/6_sklikannya.php?SECTION_ID=38&ELEMENT_ID=10605
http://oblrada.rv.ua/documents/rishennya/6_sklikannya.php?SECTION_ID=38&ELEMENT_ID=10605


населення на 2018–2022 роки. 

http://oblrada.rv.ua/documents/rishennya/7_sklikannya.php?SECTION_ID=

171&ELEMENT_ID=15609  

 
 

виконуючи військовий обов'язок у ході проведення антитерористичної 

операції на сході України, отримали статус полонених або зниклих безвісти, 

матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій, учасникам АТО  

– добровольцям.  

17 Сумська 

область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна:  

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017–2021 

роки. 

http://sm.gov.ua/uk/2012-02-03-08-03-13.html  

 

 

 

- соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб;  

- соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей. 

 

18 Тернопіль- 

ська 

область 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна:  

Обласна програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній 

операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної 

операції на 2015–2019 роки. 

 

Обласна комплексна програма соціальної підтримки малозахищених верств 

населення “Турбота” на 2016–2020 роки.  

http://te-rada.org/?id=300  

 

 

 

Соціальний захист осіб, які брали участь в АТО. 

 

 

 

Надання матеріальної  допомоги особам, що опинились у скрутних життєвих 

обставинах.  

19 Харківська 

област 

 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна:  

Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції на 2017–2018 роки. 

http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/kompleksna-programa-sotsialnoji-pidtrimki-

uchasnikiv-antiteroristichnoji-operatsiji-na-2016-2017-roki 

 

Комплексна програма соціального захисту населення Харківської області 

на 2016–2020 роки. 

http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/kompleksna-programa-sotsialnogo-zakhistu-

naselennya-kharkivskoji-oblasti-na-2016-2020-roki  

 

 

 

-забезпечення надання комплексу соціальних послуг із соціальної адаптації 

учасників АТО, особливо тим, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

- надання медичних послуг, сприяння у професійній адаптації, тощо;  

- забезпечення адресності надання матеріальної підтримки у вигляді разової 

грошової допомоги найбільш незахищеним верствам населення. 

20 Херсонсь-

ка область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна:  

Обласна цільова програма медичної реабілітації та соціальної реадаптації 

учасників антитерористичної операції на період до 2020 року. 

http://khor.gov.ua/752-pro-oblasnu-tsilovu-programu-medichnoyi-reabilitatsiyi-

ta-sotsialnoyi-readaptatsiyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operatsiyi-na-period-

 

 

 

Реабілітація та реадаптація учасників АТО, забезпечення фізичної та 

психологічної реабілітації в умовах обласних медичних закладів, покращення 

матеріально-технічної та лікувально-діагностичної баз цих закладів, 

забезпечення соціального захисту та професійної реадаптації учасників АТО 

http://oblrada.rv.ua/documents/rishennya/7_sklikannya.php?SECTION_ID=171&ELEMENT_ID=15609
http://oblrada.rv.ua/documents/rishennya/7_sklikannya.php?SECTION_ID=171&ELEMENT_ID=15609
http://sm.gov.ua/uk/2012-02-03-08-03-13.html
http://te-rada.org/?id=300
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/kompleksna-programa-sotsialnoji-pidtrimki-uchasnikiv-antiteroristichnoji-operatsiji-na-2016-2017-roki
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/kompleksna-programa-sotsialnoji-pidtrimki-uchasnikiv-antiteroristichnoji-operatsiji-na-2016-2017-roki
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/kompleksna-programa-sotsialnogo-zakhistu-naselennya-kharkivskoji-oblasti-na-2016-2020-roki
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/kompleksna-programa-sotsialnogo-zakhistu-naselennya-kharkivskoji-oblasti-na-2016-2020-roki
http://khor.gov.ua/752-pro-oblasnu-tsilovu-programu-medichnoyi-reabilitatsiyi-ta-sotsialnoyi-readaptatsiyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operatsiyi-na-period-2020-roku/
http://khor.gov.ua/752-pro-oblasnu-tsilovu-programu-medichnoyi-reabilitatsiyi-ta-sotsialnoyi-readaptatsiyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operatsiyi-na-period-2020-roku/


2020-roku/  

 

 

Програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю та 

підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми  

на 2015–2019 роки. 

http://khor.gov.ua/regionalni-tsilovi-programi/perelik-oblasnih-tsilovih-program-

shho-diyut-stanom-na-01-kvitnya-2018-roku/  

для якісної соціалізації в умовах мирного життя. 

 

Надання матеріальної допомоги особам у скрутному становищі. 

 

21 Хмель- 

ницька 

область 

 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна:  

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016–2020 

роки. 

 

Обласна програма соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в 

антитерористичній операції та членів їх сімей, які зареєстровані в 

Хмельницькій області (вносяться зміни до цієї програми). 

http://km-oblrada.gov.ua/teksti-regionalnix-program-shho-znaxodyatsya-na-

kontroli-oblasnoi-radi/  

Порядок використання коштів місцевого бюджету для надання одноразової 

матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, 

захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення АТО. 

http://hmsoczahist.com.ua/news/1152/20/nakaz-pro-zatverdzhennya-poryadku-

vikoristannya-kosht-v-oblasnogo-byudzhetu-dlya-nadannya-odnorazovo-mater-

alno-dopomogi-s-m-yam-os-b-yak-buli-nezakonno-pozbavlen-vol-zahoplen-yak-

zaruchniki-znikli-bezv-sti-v-rajon-provedennya-antiteroristichno-operats.html  

 

 

 

Надання грошової допомоги.  

 

 

Надання особам, які беруть (брали) участь в АТО та членам їх сімей 

комплексних соціальних, медичних, психологічних та юридичних послуг;  

надання матеріальної допомоги особам, які беруть (брали) участь в АТО або 

членам їх сімей; 

соціальний супровід членів сімей осіб, які беруть (брали) участь в АТО; 

надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством. 

22 Черкаська 

область 

Програми для звільнених відсутні. 

 

--- 

 

23 Черні- 

вецька 

область 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна:  

Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017–2019 роки. 

http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/  

 

 

 

Надання соціальних послуг учасникам АТО та їх сім’ям. 

Соціальне забезпечення учасників АТО. 

Надання безоплатної правової допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. 

24 Черні- 

гівська 

область 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Наявна:  

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей та бійців-добровольців у Чернігівській області на 2017–2018 

роки. 

http://cg.gov.ua/index.php?id=15239&tp=1&pg=  

 

 

  

Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг учасникам 

АТО та членам їх сімей; психологічна, медична допомога, реабілітація. 

http://khor.gov.ua/752-pro-oblasnu-tsilovu-programu-medichnoyi-reabilitatsiyi-ta-sotsialnoyi-readaptatsiyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operatsiyi-na-period-2020-roku/
http://khor.gov.ua/regionalni-tsilovi-programi/perelik-oblasnih-tsilovih-program-shho-diyut-stanom-na-01-kvitnya-2018-roku/
http://khor.gov.ua/regionalni-tsilovi-programi/perelik-oblasnih-tsilovih-program-shho-diyut-stanom-na-01-kvitnya-2018-roku/
http://km-oblrada.gov.ua/teksti-regionalnix-program-shho-znaxodyatsya-na-kontroli-oblasnoi-radi/
http://km-oblrada.gov.ua/teksti-regionalnix-program-shho-znaxodyatsya-na-kontroli-oblasnoi-radi/
http://hmsoczahist.com.ua/news/1152/20/nakaz-pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-kosht-v-oblasnogo-byudzhetu-dlya-nadannya-odnorazovo-mater-alno-dopomogi-s-m-yam-os-b-yak-buli-nezakonno-pozbavlen-vol-zahoplen-yak-zaruchniki-znikli-bezv-sti-v-rajon-provedennya-antiteroristichno-operats.html
http://hmsoczahist.com.ua/news/1152/20/nakaz-pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-kosht-v-oblasnogo-byudzhetu-dlya-nadannya-odnorazovo-mater-alno-dopomogi-s-m-yam-os-b-yak-buli-nezakonno-pozbavlen-vol-zahoplen-yak-zaruchniki-znikli-bezv-sti-v-rajon-provedennya-antiteroristichno-operats.html
http://hmsoczahist.com.ua/news/1152/20/nakaz-pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-kosht-v-oblasnogo-byudzhetu-dlya-nadannya-odnorazovo-mater-alno-dopomogi-s-m-yam-os-b-yak-buli-nezakonno-pozbavlen-vol-zahoplen-yak-zaruchniki-znikli-bezv-sti-v-rajon-provedennya-antiteroristichno-operats.html
http://hmsoczahist.com.ua/news/1152/20/nakaz-pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-kosht-v-oblasnogo-byudzhetu-dlya-nadannya-odnorazovo-mater-alno-dopomogi-s-m-yam-os-b-yak-buli-nezakonno-pozbavlen-vol-zahoplen-yak-zaruchniki-znikli-bezv-sti-v-rajon-provedennya-antiteroristichno-operats.html
http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/
http://cg.gov.ua/index.php?id=15239&tp=1&pg=


25 Місто Київ 

 

Окрема програма для звільнених відсутня. 

 

Порядок надання допомоги киянам – учасникам АТО, особам, яким видано 

посвідчення бійця-добровольця, членам сімей загиблих (померлих) киян, 

які брали участь в проведенні АТО, які перебувають в полоні. 

 

Міська цільова програма “Турбота. На зустріч киянам”. 

http://kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs  

 

 

Надання щорічної матеріальної допомоги сім’ям киян – учасників АТО, які 

перебувають в полоні або зникли безвісти. 

 

 

Надання одноразової грошової допомоги у випадку, якщо середньомісячний 

доходів на одного члена сім’ї не перевищує 2 прожиткові мінімуми. 

 

 

http://kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs

