
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

№ 

з/п 

Область, район, 

місто 

Назва програми Напрямки реалізації 

Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому 

бюджеті на 

реалізацію 

бюджетної 

програми, на 

2018 рік, тис. грн 

1.  Вінницька область обласна комплексна цільова програма 

підтримки учасників АТО та членів їх сімей 

на 2016-2018 роки (рішення 7 сесії 

Вінницької обласної ради 7 скликання від 

30.06.2016 №123) 

поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій 

різних форм власності, спрямованих на поглиблення 

соціального захисту, адаптації, спільної координації 

наявних ресурсів для забезпечення державних гарантій 

учасників АТО та членів їх сімей  

2 590, 000 

2.  Барський район районна комплексна цільова програма 

підтримки учасників АТО, членів їх сімей, 

а також сімей громадян Барського району 

та інших верств населення, які потребують 

соціального захисту, на 2018-2020 роки 

(рішення 20 сесії Барської районної ради 7 

скликання  від 21.12.2017) 

 

щомісячна соціальна грошова допомога членам сімей 

загиблих учасників АТО для компенсації за пільговий 

проїзд 

 

 
33,54 

3.  Бершадський 

район 

програма соціально-матеріальної 

підтримки учасників АТО, членів їх сімей 

та громадської організації «Спілка 

учасників АТО Бершадського району» 

(рішення 8 сесії 7 скликання  від 

16.12.2016)  

здійснення соціально-матеріальної підтримки 

учасників АТО, мобілізованих (демобілізованих) осіб 

(членів їх сімей) та осіб, що заключили контракт для 

проходження служби в Збройних Силах України   
675,0 

4.  Вінницький район комплексна програма подолання та 

запобігання бідності, соціального захисту 

інвалідів, ветеранів війни та підтримки 

діяльності громадської організації 

ветеранів війни України на період до 2020 

року (рішення 24 сесії 6 скликання від 

17.12.2013  №523) 

- соціальний супровід учасників АТО; 

-  надання матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, які приймали участь  в АТО, і 

членам їх сімей; 

-  надання матеріальної допомоги на поховання, 

виготовлення та встановлення пам’ятника; 

- надання матеріальної допомоги для компенсації 

пільгового проїзду  членам сімей загиблих учасників 

АТО; 

386,000 



 - транспортування  важкохворих  учасників АТО до 

закладів охорони здоров’я; 

- надання одноразової матеріальної допомоги 

учасникам АТО, які мають трьох і більше дітей віком 

до 18 років, а також дітей,  які навчаються у 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах до закінчення навчальних 

закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 

років; 

- надання щомісячної адресної грошової допомоги 

особам з інвалідністю, які отримали інвалідність 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних 

під час безпосередньої участі в АТО  

5.  Гайсинський район районна  програма  підтримки діяльності 

громадських організацій інвалідів, воїнів – 

інтернаціоналістів, ветеранів  війни та 

інших категорій населення  на 2018-2020 

рр. (рішення 15 сесії  7 скликання  від 

22.12.2017 районної ради) 

надання  щомісячної соціальної грошової допомоги 

членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО для 

компенсації за пільговий проїзд 
57,6 

6.  Іллінецький район районна комплексна цільова програма 

підтримки учасників АТО, членів їх сімей, 

а також інших верств населення 

Іллінецького району, які потребують 

соціального захисту, на  2018-2020 роки 

(рішення 23 сесії районної ради 7 скликання 

від 22.12.2017 №458) 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям 

загиблих, сім’ям померлих демобілізованих 

військовослужбовців та особам, які отримали 

поранення під час участі в АТО;  

надання грошової допомоги членам сімей загиблих 

учасників АТО для компенсації за пільговий проїзд 

22,4 

7.  Калинівський 

район 

районна програма соціального захисту 

населення Калинівського району на 2016-

2020 роки (рішення Калинівської районної 

ради 4 сесії 7 скликання 26.02.2016 №47) 

поліпшення умов життя та соціального захисту 

ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, учасників 

АТО, людей похилого віку та інших малозабезпечених 

верств населення 

96,2 

8.  Крижопільський районна комплексна програма соціальної 

підтримки учасників АТО та членів їхніх 

сімей на 2017-2018 роки (рішення 11 сесії 7 

скликання № 281 від 02.01.2017) 

фінансова, соціальна, медична та психологічна 

підтримка учасників АТО, членів їхніх сімей, а також 

сімей загиблих  (померлих) учасників АТО 
265,0 

9.  Липовецький 

район 

районна комплексна програма соціальної 

підтримки сімей загиблих АТО, 

військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті 

фінансова, соціальна, психологічна підтримка 

учасників АТО та членів їх сімей 
151,0 



загиблих на 2018-2022 роки (рішення сесії 

від 22.12.2017 № 276) 

10.  Літинський район районна програма підтримки АТО та членів 

їх сімей на 2018 рік 

(рішення  19 сесії 7 скликання № 329 від 

20.12.2017, із змінами  від 13.06.2018) 

щомісячна соціальна грошова допомога членам сімей 

загиблих учасників  АТО для компенсації за пільговий 

проїзд, відшкодування витрат на виготовлення та 

встановлення надгробків загиблих в АТО, надання 

одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих для 

придбання дров 

366,6 

 

11.  Могилів-

Подільський район 

програма покращення якості надання 

соціальних послуг жителям Могилів – 

Подільського району на 2016-2018 роки 

(рішення 3 сесії 7 скликання  від 15.12.2015 

№ 13) 

надання фінансової, соціальної, психологічної 

допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, у тому 

числі членам сімей загиблих учасників АТО 557,0 

12.  Мурованокурилове

цький  район 

єдина комплексна програма по 

соціальному захисту та соціальному 

забезпеченню населення 

Мурованокуриловецького району на 2015-

2019 роки (рішення 30 сесії районної ради 

6 скликання від 06.03.2015 № 471 (із 

змінами) 

забезпечення надання пільг учасникам бойових дій з 

числа учасників АТО на оплату послуг зв’язку, на 

проїзд автомобільним та залізничним транспортом 

приміського сполучення, надання матеріальної 

допомоги пораненим учасникам АТО та їх  сім’ям, 

надання соціальної грошової допомоги членам сімей 

загиблих учасників АТО для компенсації за пільговий 

проїзд, фінансова підтримка статутної діяльності ГО 

«Мурованокуриловецька асоціація учасників бойових 

дій та ветеранів АТО»  

321,800 

13.  Немирівський 

район 

програма соціальної підтримки учасників 

АТО та членів їхніх сімей на 2018 рік 

фінансова, соціальна, медико-психологічна підтримка 

учасників АТО та членів їх сімей 1770,428 

14.  Оратівський район районна соціальна програма «Турбота» на 

2016-2020 роки (рішення 3 сесії районної 

ради 7 скликання від 30.12.2015) 

соціальний захист малозабезпечених мешканців району, 

надання їм різносторонньої допомоги, в тому числі 

учасникам АТО 

30,0 

15.  Піщанський район районна програма підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей на 2016-2020 р  

(рішення 3 сесії районної ради 7 скликання 

від 23.12.2015 № 26) 

фінансова, соціальна, медична та психологічна 

підтримка учасників АТО, членів їхніх сімей, а також 

сімей загиблих  (померлих) учасників АТО, сприяння 

вирішенню їх соціально-побутових проблем 

265,0 

16.  Погребищенський 

район 

комплексна цільова програма підтримки 

учасників АТО, членів їхніх сімей, а також 

сімей загиблих та інших верств населення, 

які потребують соціального захисту на 

2018 рік (рішення 23 сесії Погребищенської 

надання соціальних, медичних, психологічних та 

юридичних послуг громадянам,  які беруть (брали) 

участь в  АТО, та  членів їх сімей, компенсаційні 

виплати для реалізація права на пільговий проїзд, 

1721,0 



районної ради 7 скликання від 21.12.2017 

№ 4-23-7/539, із змінами) 

користування телефоном та інші передбачені 

законодавством пільги 

17.  Теплицький район комплексна програма соціального захисту 

населення  на 2017-2020 роки 

підтримка учасників АТО та членів їх сімей, громадян, 

які переміщуються з тимчасової окупованої території, 

та районів проведення АТО, забезпечення виконання 

завдань у сфері оборони 

22,0  

18.  Тиврівський район районна комплексна програма  «Турбота» 

на 2017-2020 роки 

(рішення 12 сесії районної ради 7 

скликання від 22.12.2016 № 228) 

фінансова, соціальна, медична та психологічна 

підтримка учасників АТО, членів їхніх сімей, а також 

сімей загиблих  (померлих) учасників АТО, сприяння 

вирішенню їх соціально-побутових проблем 

130,6 

19.  Томашпільський 

район 

 

 

районна комплексна програма соціальної 

підтримки учасників АТО, членів сімей 

загиблих  (померлих)  учасників АТО  на  

2018 рік 

Надання учасникам АТО комплексних медичних, 

психологічних та соціальних послуг, забезпечення їх 

потреб у медичному обслуговуванні; сприяння у 

забезпеченні учасників АТО технічними та іншими 

засобами реабілітації; надання соціальної грошової 

допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для 

компенсації за пільговий проїзд 

9,6 

20.  Чечельницький 

район 

районна комплексна програма соціальної 

підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей на 2018-2022 роки 

фінансова, соціальна, медична та психологічна 

підтримка учасників АТО, членів їхніх сімей,  

сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем 

744,0 

21.  Тульчинський 

район 

районна комплексна програма «Турбота» 

на 2016-2020 роки (рішення від 17.12.2015) 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та їх 

сім’ям; удосконалення організації медикаментозного 

забезпечення та надання долікарняних послуг 

учасникам АТО та їх сім’ям 

14,0 

22.  Тростянецький 

район 

програма соціального захисту окремих 

категорій населення, що перебувають у 

складних життєвих обставинах на 2014-

2019 роки (рішення 28 сесії 6 скликання від 

27.12.2013, із змінами) 

надання матеріальної допомоги  учасникам АТО  та 

членам їх сімей; забезпечення оздоровчими або 

санаторно-курортними послугами членів сімей 

загиблих в АТО, демобілізованих військовослужбовців, 

осіб рядового і начальницького складу та працівників, 

які брали участь в АТО, членів їх сімей (дружину, 

чоловіка та неповнолітніх дітей) 

148,0 

23.  Шаргородський 

район 

програма медичної, соціально-трудової 

реабілітації та адаптації учасників АТО, в 

тому числі демобілізованих (рішення 28 

сесії 6 скликання № 474  від 23.06.2015) 

обстеження умов проживання сімей даної пільгової 

категорії і виявлення та вирішення нагальних потреб 

учасників АТО та членів їх сімей. Надання медичної 

допомоги та оздоровлення дітей УБД АТО 

220,0 



24.  Хмільницький 

район 

районна програма підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей - жителів 

Хмільницького району на 2018 рік 

 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО 

та членів їх сімей, сприяння у вирішенні їх матеріально-

побутових проблем, надання  медичної, психологічної 

підтримки, соціальний супровід учасників АТО 

98,400 

25.  Чернівецький 

район 

програма вдосконалення системи 

соціального захисту населення 

Чернівецького району на 2015-2020 роки 

(рішення 42 сесії 6 скликання від 15.05.2016 

№ 497) 

реалізація державної політики щодо дотримання 

гарантованих конституцією України прав та свобод 

громадян у сфері соціального захисту, в т. ч. внутрішньо 

переміщених осіб та учасників АТО 

24,8 

26.  Ямпільський 

район 

програма фінансової підтримки 

Ямпільської районної Громадської 

організації «Ямпільська спілка учасників 

АТО» на 2017-2018 роки 

здійснення практичних заходів щодо захисту  

соціальних, економічних, творчих, наукових, 

екологічних, культурних прав та інтересів учасників 

АТО і членів їх сімей та ветеранів війни  

150,00 

27.  м. Козятин міська програма «Підтримка учасників 

АТО, членів їх сімей та сімей загиблих 

учасників АТО, які потребують 

соціального захисту на 2016-2020 роки» 

(рішення 8 сесії 7 скликання № 264- VII  від 

15.07.2016) 

надання соціальних,  юридичних, психологічних послуг 

громадянам, які беруть (брали) участь в  АТО, та членів 

їх  сімей 
99,773  

28.  м. Жмеринка міська цільова програма «Підтримка» надання соціальної грошової допомоги членам сімей 

загиблих учасників АТО для забезпечення  пільгового 

проїзду. Компенсація на придбання земельних ділянок в 

замін безоплатної передачі їм земельних ділянок 

комунальної власності за цільовим призначенням для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, надання адресної 

матеріальної допомоги громадянам міста, в тому числі 

учасникам АТО та їх сім’ям 

1 028,8 

29.  м. Ладижин міська комплексна  програма підтримки 

учасників АТО, добровольців та членів їх 

сімей на 2018 рік 

1. Соціальна грошова допомога членам сімей загиблих 

учасників АТО для компенсації на пільговий проїзд. 

2. Організація надання кваліфікованої психологічної 

допомоги учасникам АТО. 

3. Організація поїздок волонтерів в зону АТО. 

4. Надання одноразової матеріальної допомоги для 

поховання загиблого  (померлого) учасника АТО,  

добровольця. 

5. Фінансова підтримка громадської організації 

учасників АТО. 

300,00 



6. Співфінансування  спорудження пам’ятників  

на могилах загиблих учасників АТО, пов’язане з 

захистом Батьківщини. 

7. Надання одноразової матеріальної допомоги особам 

з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО 

для вирішення соціально-побутових питань. 

8. Встановлення пам’ятного знаку для вшанування 

пам’яті загиблих під час бойових дій у зоні АТО 

30.  м. Могилів-

Подільський 

міська  комплексна  цільова  програма 

підтримки  учасників АТО, членів їхніх  

сімей, а також сімей загиблих під час 

подій, які відбулися 31 серпня 2015 року 

біля Верховної Ради України,  та інших 

верств населення, які потребують 

соціального захисту на 2018-2019 роки 

надання соціальних, медичних, психологічних та 

юридичних послуг  учасникам АТО, членам їх сімей 

40,8 

31.  м. Хмільник міська комплексна програма підтримки 

учасників АТО та членів їхніх сімей – 

мешканців м. Хмільника на 2018-2020 рр. 

(рішення 44 сесії міської ради 7 скликання  

від  17.11.2017 № 1176 ( зі змінами) 

підвищення рівня соціального, медичного та 

побутового захисту учасників АТО та  членів їх  сімей,  

підтримання їх належного морально-психологічного 

стану, поліпшення ефективності взаємодії структурних 

підрозділів міської ради з місцевими громадськими 

організаціями, установами та іншими юридичними 

особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх 

родин 

457,417 

32.   

м. Вінниця 

1. Комплексна програма «Основні 

напрямки соціальної політики у м. Вінниця 

на 2015-2020 роки» 

(рішення міської ради від 26.12.2014 № 

1944, зі змінами) 

надання матеріальної грошової допомоги учасникам 

АТО, які отримали травму, поранення, контузію, 

каліцтво, та сім'ям загиблих учасників АТО (у розмірі: 

30604,00 грн. - пораненим;  126146,00 грн. - сім'ям 

загиблих) 

902,436 

поховання загиблих (померлих) учасників АТО,  які  на 

день смерті, або один із батьків (або дружина (чоловік) 

загиблого (померлого) були членами територіальної 

громади міста Вінниці (відшкодування витрат 

здійснюється в сумі не більше 5,0 тис. грн за одне 

поховання) 

35,000 

надання цільової матеріальної допомоги для придбання 

легкового автомобіля учасникам АТО, які є особами з 

інвалідністю внаслідок війни та перебувають на обліку 

для забезпечення легковим автомобілем  

312,073 



надання пільги в розмірі 100 відсотків вартості 

оформлення документів на земельні ділянки, які 

передаються за рішеннями міської ради безоплатно у 

власність сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО 

25,945 

надання щомісячної матеріальної грошової допомоги 

дітям віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один із 

батьків яких загинув під час участі в АТО, на проїзд в 

міському електротранспорті та автомобільному 

транспорті загального користування 

38,000 

надання додаткових до встановлених законодавством 

пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям 

загиблих учасників АТО  

179,470 

страхування військовослужбовців, які призвані 

Вінницьким ОМВК на військову службу із запасу, від 

нещасних випадків, що сталися внаслідок 

безпосередньої участі в АТО 

245,466 

надання пільги демобілізованим учасникам АТО на 

платні медичні стоматологічні послуги із ортопедичної 

стоматологічної допомоги та стоматологічних послуг 

(до 15, 0 тис. грн. на одного пільговика) 

360,000 

2. Програма розвитку освіти м. Вінниці на 

2013-2020 роки 

(рішення від 26.12.2012 № 1089 зі змінами) 

звільнення від батьківської плати за харчування в ДНЗ 

дітей, один з батьків яких загинув під час участі в АТО  
12,714 

безоплатне одноразове харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста, один з 

батьків яких загинув під час участі в АТО 

8,146 

безоплатне забезпечення шкільною i спортивною 

формами учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

міста, один з батьків яких загинув під час участі в АТО 

8,120 

3. Програма сприяння соціалізації, 

реабілітації та працевлаштуванню 

учасників АТО у м. Вінниці на 2017-2020 

роки  

(рішення від 24.02.2017 № 614 зі змінами) 

надання фінансової підтримки громадській організації 

"Мольфар" для забезпечення належного 

функціонування Центру допомоги учасникам АТО та їх 

родинам у м. Вінниці з метою налагодження дієвої 

логістичної системи організації медичної, 

психологічної, соціальної, юридичної допомоги бійцям 

та їх родинам 

600,000 

надання фінансової підтримки громадській організації 

«Українське об’єднання учасників бойових дій та 

волонтерів АТО у Вінницькій області» для забезпечення 

соціальної реабілітації учасників АТО, залучення їх до 

450,000 



суспільного життя, вивчення та запровадження 

міжнародного досвіду в реалізації цих заходів шляхом 

проведення інноваційних науково-освітніх, культурно-

масових та інших заходів у м. Вінниці 

 

Волинська область 

№ 

з/п 

Район/місто Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому 

бюджеті на 

реалізацію 

бюджетної 

програми на 2018 

рік (тис. грн.) 

1. Волинська 

область 

 

регіональна цільова 

програма соціального 

захисту населення на 

2015-2018 роки 

виплата матеріальної допомоги  учасникам АТО та членам їх сімей за 

зверненнями 

8400,0 

регіональна програма 

підтримки учасників 

АТО та членів їх 

сімей на 2018-2019 

роки  

7-денний відпочинок членів родин загиблих в санаторіях області; 

 

підтримка статутної діяльності  громадських організацій 

600,0 

 

300,0 

2. Володимир-

Волинський 

 

 

  

районна програма 

соціального захисту 

населення на 2018-

2019 роки 

надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та членам сімей 

загиблих учасників АТО (крім жителів ОТГ); 

надання одноразової грошової допомоги демобілізованим учасникам АТО та 

членам сімей загиблих учасників АТО на компенсацію витрат, пов'язаних з 

отриманням права на виконання будівельних робіт на земельних ділянках для 

будівництва та обслуговування житлового будинку (крім жителів ОТГ) 

50,0 

 

30,0 

3. Устилузька ОТГ про підтримку 

учасників АТО та 

заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення 80,0 



членів їх сімей на 

2018 рік 

заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 15,0 

4. Зимнівська ОТГ 

 

 

 

 

забезпечення 

соціального захисту 

громадян, надання 

матеріальної 

допомоги та 

фінансової підтримки 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та сім’ям 

загиблих; 

надання пільг у розмірі 50% на житлово – комунальні послуги членам сімей 

загиблих військовослужбовців з числа учасників АТО з 01.01.2018 

8,5 

 

5,0 

5. Зарічанська ОТГ 

 

 

 

 

програма щодо 

посилення захисту 

населення 

Зарічанської 

сільської ради на 

2018-2020 роки 

матеріальна допомога до Дня козацтва учасникам АТО та до Дня матері 

матерям загиблих учасників АТО 

22,5 

6. Оваднівська 

сільська рада 

 

 

 

 

 

програма соціального 

захисту окремих 

категорій населення 

Оваднівської 

сільської ради на 

2018-2020 роки 

Проведення Дня захисника Вітчизни – 14 жовтня; 

 

відшкодування 50 відсотків вартості спожитої електроенергії сім’ям загиблих 

учасників АТО 

50,0 

 

2,0 

7. Горохівський  

 

 

 

 

 

районна програма 

підтримки 

демобілізованих 

учасників АТО та 

членів їх сімей на 

2016 -2018 роки 

громадська організація “Щит”; 

протезування; 

санаторно-курортне лікування;  

проведення комплексних медичних та діагностичних обстежень; 

оплата житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих 

1 003,0 

8. Іваничівський  

 

 

 

районна програма 

підтримки 

демобілізованих 

учасників АТО та 

членів їх сімей на 

2018 рік 

 надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та зниклих безвісті 

учасників АТО, допомоги до пам’ятних дат, на проїзд, оздоровлення тощо 

демобілізованим учасникам АТО та членам їх сімей у 2018 році, 

встановлення пам’ятника загиблим в АТО 

1470,0 



9. Камінь-

Каширський  

 

 

 

 

 

 

районна програма 

заходів реабілітації 

військовослужбовців 

та інших осіб, які 

брали безпосередню 

участь в АТО та 

членів їх сімей на 

2017-2019 рік 

безплатне одержання ліків, лікарських засобів за рецептами лікарів; 

 

першочергове безплатне зубопротезування; 

 

надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які уклали 

контракт на проходження військової служби в розмірі 5,0 тис. грн 

60,0 

 

20,0 

 

100,0  

 

10. Ківерцівський  

 

 

 

 

 

програми 

соціального захисту 

населення на 2014-

2018 роки 

надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, які були 

призвані по частковій мобілізації в зону АТО; 

надання одноразової матеріальної  допомоги громадянам, які заключили 

контракт із Збройними Силами України; 

надання одноразової допомоги на компенсацію проїзду демобілізованим 

учасникам АТО; 

надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

750,0 

11. Ковельський  

 

 

 

 

 

 

програма соціального 

захисту населення 

Ковельського району 

на 2015-2018 роки 

надання щомісячної грошової допомоги сім’ям загиблих; 

надання допомоги пораненим учасникам АТО; 

допомога учасникам АТО та членам їх сімей на лікування, в разі загибелі під 

час проведення АТО, вирішення соціально-побутових проблем; 

надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих для встановлення 

пам’ятників; 

надання матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за 

контрактом, або членам їх сімей (чоловік, дружина, мати, батько) 

150,0 

12. Локачинський  

 

комплексна програма 

соціального захисту 

населення 

підвищення рівня інформованості населення щодо соціального захисту, 

поліпшення соціального становища осіб з інвалідністю, надання матеріальної 

допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах 

220,0 

13. Луцький 

 

 

 

 

програма матеріально 

– технічного 

забезпечення 

військовослужбовців, 

учасників АТО та 

членів їх сімей в 

районі на 2017 – 

2018 роки 

виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, які заключили 

контракт зі Збройними Силами України, та членам їх сімей 

 

200,0 

програма підтримки 

демобілізованих 

учасників АТО, 

бійців операції 

Об’єднаних сил та 

реабілітація та лікування, діагностичні обстеження  учасників АТО 

 

40,0 

забезпечення учасників АТО безкоштовними рецептами 

 

40,0 



членів їх сімей на 

2018 – 2019 роки 

програма соціального 

захисту на 2018-2020 

роки 

виплата матеріальної допомоги на лікування учасників АТО та членів їх 

сімей 

100,0 

14. Любешівський  

 

 

 

 

 

 

 

районна програма 

підтримки 

демобілізованих 

учасників АТО та 

членів їх сімей на 

2018 рік 

забезпечення амбулаторним лікуванням, медичним оглядом, реабілітацією, 

зубопротезуванням 

 

194,6 

 

 

 

 

районна цільова 

програма соціального 

захисту населення на 

2015-2018 р. 

надання щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих; 

надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах 

 

25,6 

15. Любомльський 

 

 

 

районна програма 

підтримки учасників 

АТО та членів їх 

сімей на 2018-2019 

роки 

виділення одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників 

АТО; 

фінансування статутної діяльності громадської організації учасників АТО 

80,0 

16. Маневицький  

 

районна програма 

підтримки 

демобілізованих 

учасників АТО та 

членів їх сімей на 

2017-2018 роки 

забезпечення підтримки демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей, а 

також соціально-правової, трудової та медичної реабілітації, інформаційна 

підтримка та патріотичне виховання, допомога у створенні громадських 

організацій 

198,4 

 

 

 

 

програма соціального 

захисту населення 

Маневицького 

району на 2015-2018 

роки 

фінансова підтримка громадської організації «Маневицька районна 

організація ветеранів АТО на сході» 

92,5 

17. Ратнівський  

 

 

 

 

 

 

районна цільова 

програма соціального 

захисту населення на 

2016-2018 роки 

виплата одноразової матеріальної допомоги мобілізованим, які проходять 

службу в зоні АТО; 

виплата одноразової матеріальної допомоги для сімей військовозобов’язаних 

та призовників, які вступили на дійсну військову службу у військові частини 

Збройних Сил України за контрактом; 

надання фінансової підтримки районній спілці воїнів АТО; 

надання одноразової фінансової допомоги (один раз на рік) на лікування 

50,0 

 

100,0 

 

 

10,0 

300,0 

18. Рожищенський  

 

комплексна програма 

соціального захисту 

підтримка  громадської організації учасників АТО; 

одноразова допомога сім’ям загиблих; 

70,0 

28,8 



 

 

 

населення 

Рожищенського 

району на 2017-2020 

роки 

одноразова допомога сім’ям учасників АТО за контрактом (по 3 тис. грн); 

одноразова виплата полоненим (по 10 тис. грн); 

одноразова виплата особам з інвалідністю в наслідок війни (по 10 тис. грн) 

100,0 

10,0 

40,0 

19. Старовижівський 

 

  

соціальний захист 

населення району на 

2015-2018 роки 

надання одноразової грошової допомоги особам, які приймали участь в АТО, 

та членам їх сімей на лікування та у зв’язку з виникненням складних життєвих 

обставин; 

виплата грошової компенсації витрат за проїзд сім’ям загиблих (померлих) 

учасників АТО 

120,0 

 

 

3,0 

20. Турійський  

 

 

 

 

 

районна програма 

підтримки учасників 

АТО та членів їх 

сімей на 2018-2019 

роки 

 забезпечення  медичними оглядами, реабілітацією та створення належних 

умов перебування учасників АТО у медичних закладах;  

сприяння у працевлаштуванні та зайнятості;  

забезпечення соціальними гарантіями;  

надання психологічної підтримки учасникам АТО та їх сім’ям;  

сприяння участі учасників АТО та членів їх сімей у громадському житті; 

організація патріотичного виховання молоді 

95,0 

21. Шацький  

 

 

 

 

 

 

районна програма 

соціального захисту 

населення на 2015-

2018 роки 

надання грошової матеріальної допомоги родинам військовослужбовців, які 

призвані для проходження служби відповідно до Указу Президента України 

«Про мобілізацію» та беруть участь в АТО, отримали поранення або загинули 

при виконанні військового обов’язку, особам, які зараховані на військову 

службу за контрактом або членам їх сімей;    

щомісячна матеріальна допомога сім’ї загиблого учасника АТО 

50,3 

 

 

 

 

районна програма 

підтримки учасників 

АТО та членів їх 

сімей на 2018-2019 

роки 

сприяння статутній діяльності громадській організації «Ветерани АТО» 

Шацького району 

10,0 

22. м. Володимир-

Волинський 

 

 

 

  

програма соціального 

захисту населення 

міста на 2018-2020 

роки 

забезпечення пільговим харчуванням у закладах освіти дітей, батьки яких 

брали участь в АТО, дітей, які перемістились з тимчасово окупованої 

території України або району проведення АТО; 

надання пільг у розмірі 50 відсотків на житлово-комунальні послуги членам 

сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО; 

надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих в АТО на вирішення 

матеріально-побутових проблем 

1292,6 

23. м. Ковель 

 

 

 

 

програма підтримки 

учасників АТО та 

членів їх сімей на 

2018 рік 

 забезпечення соціальними гарантіями та соціальним захистом учасників 

АТО та членів їх сімей; 

 забезпечення медичними оглядами та реабілітацією (інші питання, які 

стосуються охорони здоров’я); 

 сприяння у працевлаштуванні та зайнятості 

532,0 



24. м. Луцьк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програма 

забезпечення житлом 

на умовах 

співфінансування 

учасників бойових 

дій, осіб з 

інвалідністю 

внаслідок війни, 

бійців-добровольців, 

а також членів сімей 

загиблих (померлих), 

зниклих безвісти на 

2017-2019 

придбання житла на умовах співфінансування для: учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь в АТО, 

бійців-добровольців, яким наданий такий статус у відповідному порядку на 

підставі посвідчення бійця-добровольця; членів сімей загиблих (померлих), 

зниклих безвісти в результаті участі в АТО 

 

11 000,0 

програма соціальних 

виплат у місті Луцьку 

на 2018-2020 роки 

дітям 

військовослужбовців, 

добровольців, 

волонтерів, які 

загинули, зникли 

безвісти, є 

заручниками в 

результаті участі в 

АТО або померли 

внаслідок поранення, 

контузії,  каліцтва чи 

захворювання, 

отриманих у 

результаті участі в 

АТО 

забезпечення соціального захисту та сприяння всебічному розвитку дітей 

учасників АТО, які загинули, зникли безвісти, є заручниками або померли 

внаслідок участі в АТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

545,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексна програма 

підтримки учасників 

бойових дій, які 

брали або на даний 

час беруть участь в 

АТО на Сході 

України, бійців-

добровольців, членів 

їх сімей, а також 

надання комплексної допомоги; 

підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки; 

поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та 

органів державної влади з громадськими організаціями та іншими юридичними 

особами у сфері підтримки учасників програми 

5 790,0 



сімей загиблих 

(померлих) 

військовослужбовців, 

які зареєстровані в м. 

Луцьку, на 2018-2020 

роки 

25. м. Нововолинськ 

 

 

 

 

 

 

 

цільова програма 

соціального захисту 

населення на 2016-

2020 рр. 

матеріальна допомога сім’ям загиблих в зоні АТО; 

матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців, які опинились в складних 

життєвих обставинах, та сім’ям померлих осіб з інвалідністю з числа учасників 

АТО; 

фінансова підтримка членам сімей загиблих на пам’ятники; 

фінансова підтримка членам сімей загиблих для проведення ремонтних робіт; 

компенсація 25% витрат на житлово-комунальні послуги членам сімей 

загиблих учасників АТО  

20,0 

30,0 

 

 

65,0 

30,0 

67,3 

 

Дніпропетровська область 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, затверджений в 

місцевому бюджеті на реалізацію 

бюджетної програми, на 2018 рік,  

комплексна програма 

соціального захисту населення 

Дніпропетровської області на 

2015-2019 роки (рішення 

Дніпропетровської обласної ради 

від 05.12.2014 № 588-28/ VІ) 

Всього на програму, в тому числі: 

 

- надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення в 

т.ч. учасникам АТО і членам їх сімей; 

 

-виплата щомісячної  соціальної матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих в АТО, що мешкають в сільських районах; 

 

-фінансова  підтримка на статутну діяльність громадських організацій   

“Дніпропетровська обласна спілка воїнів АТО” 

“Родинне коло загиблих героїв” 

7 534 757,68 тис. грн 

 

18,7 млн. грн 

 

 

6,2 млн. грн 

 

 

 

3,4 млн. грн 

210,0 тис. грн 

  В містах та районах області 

діють місцеві програми 

соціальна підтримка та всебічна допомога учасникам АТО та членам їх 

сімей 

86,9 млн. грн 

 

Донецька область 



№ 

з/п 

Область, район, місто Назва програми Короткий зміст Обсяг 

коштів, 

затверджений 

в місцевому 

бюджеті на 

реалізацію 

бюджетної 

програми на 

2018 рік, тис. 

грн 

1. Донецька область регіональна програма щодо 

медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, 

вшанування пам’яті загиблих воїнів – 

учасників АТО та соціального захисту 

родин Героїв Небесної Сотні  на 2018-

2020 роки (розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації від 07.03.2018 № 319/5-

18) 

підвищення рівня інформованості серед учасників  АТО 

та членів їх родин, надання їм правової допомоги; 

підтримка учасників  АТО, членів їх сімей, створення 

умов для поліпшення їх життя; 

збереження здоров’я учасників  АТО та членів їх родин, 

створення умов для медичного обслуговування 

 

1 200,0 – 

обласний 

бюджет, 

2 738,0 – 

бюджети міст 

та районів 

області 

2. м. Авдіївка програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, 

професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО м. 

Авдіївка на 2018 рік (розпорядження 

керівника військово-цивільної 

адміністрації м. Авдіївка 

від 29.12.2017 № 810) 

забезпечення соціального захисту учасників АТО, 

сприяння їх інтеграції у суспільство;  

забезпечення прав учасників АТО на професійну 

адаптацію, психологічну реабілітацію, навчання, освіту 

та зайнятість;  

забезпечення сприятливих умов для співпраці 

громадських формувань ветеранів війни та учасників 

АТО з роботодавцями, профспілками, органами 

виконавчої влади, у сфері професійної реабілітації;  

лікування, оздоровлення та медична реабілітація 

військовослужбовців 

20,0  



3. м. Бахмут 

 

комплексна програма по соціальному 

захисту окремих категорій громадян в 

м. Бахмуті на 2015-2018 роки (рішення 

Бахмутської міської ради 

від 24.05.2017 № 6/101-1872) 

 

надання матеріальної допомоги, 50% пільги за сплату 

житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих 

учасників АТО в межах соціальних норм користування,  

забезпечення безоплатним харчуванням дітей загиблих 

учасників АТО в дошкільних та загальноосвітніх 

закладах 

 

175,6 

4. Бахмутський район 

 

районна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, 

професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, 

вшанування пам’яті загиблих воїнів-

учасників АТО та соціального захисту 

родин Героїв Небесної Сотні на 2018-

2020 роки (рішення Бахмутської 

районної ради від 26.06.2018 № 7/28-

479)  

здійснення заходів правового, соціального (зокрема 

надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю з 

числа учасників АТО, членам сімей загиблих учасників 

АТО), медичного, транспортно-побутового та культурно-

масового характеру 

 

40,0 

5. Великоновосілківський 

район 

програма  надання матеріальної 

допомоги учасникам АТО у 2018-2020 

роках (рішення  Великоновосілківської 

районної ради від 23.02.2018 № 7/26-

692) 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та 

членам сімей загиблих таких осіб 

 

320,0 

6. Волноваський район 

 

районна комплексна  програма щодо 

медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки, 

(перепідготовки) учасників АТО  на 

2018-2020 роки (рішення Волноваської 

районної ради від 28.02.2018  

№ 7/20-518) 

забезпечення належної соціальної підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під 

час проведення АТО 

 

100,0 

7. м. Вугледар 

 

міська цільова програма «Соціальний 

захист учасників АТО, учасників 

Революції Гідності та внутрішньо 

переміщених осіб» на 2018 рік 

(рішення Вугледарської міської ради 

від 22.12.2017 № 7/25-2) 

надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО 

та членам їхніх сімей до Дня захисника України 

 

 

64,5 



8. м. Добропілля 

 

міська програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, 

професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, 

вшанування пам’яті загиблих воїнів – 

учасників АТО та соціального захисту 

родин Героїв Небесної Сотні на 2018 – 

2020 роки (рішення Добропільської 

міської ради від 18.04.2018 № 7/42-8) 

соціальний захист, правова підтримка, інформаційне 

забезпечення, охорона здоров’я, соціальне 

обслуговування, реабілітація, здійснення професійного 

навчання, сприяння зайнятості учасників АТО 

 

374,0 

9. Добропільський район 

 

1. Програма підтримки учасників АТО 

та членів їх сімей, які зареєстровані на 

території Ганнівської сільської ради 

(рішенням сесії Ганнівської сільської 

ради від 26.01.2018 № VII/36-6) 

 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та 

членів їх сімей, а також сімей, члени яких загинули під 

час проведення АТО 

3,0 

2. Програма підтримки учасників АТО 

та членів їх сімей, які зареєстровані на 

території Святогорівської  селищної 

ради (рішення сесії Святогорівської 

селищної ради від 25.01.2018 № VI/38-

3) 

 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та 

членів їх сімей, а також сімей, члени яких загинули під 

час проведення АТО 

3,0 

3. Програма підтримки учасників АТО 

та членів їх сімей, які зареєстровані на 

території Добропільської  сільської 

ради (рішення сесії Добропільської 

сільської ради від 23.03.2018 № VII/28-

4) 

 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та 

членів їх сімей, а також сімей, члени яких загинули під 

час проведення АТО 

16,0 

4. Програма підтримки учасників АТО 

та членів їх сімей, які зареєстровані на 

території Золотоколодязької  

сільської ради (рішення сесії 

Золотоколодязької сільської ради 

від 30.01.2018 № VII-31-12) 

 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та 

членів їх сімей, а також сімей, члени яких загинули під 

час проведення АТО 

12,0 



5. Програма надання грошової 

допомоги учасникам АТО, які 

зареєстровані та мешкають на 

території Криворізької сільської 

ради та членам їх сімей (рішення сесії 

Криворізької сільської ради 

від 14.06.2018  № VII/31-2) 

 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та 

членів їх сімей 

17,0 

6. Програма підтримки учасників АТО 

та членів їх сімей, які зареєстровані на 

території Шахівської сільської ради 

(рішення сесії Шахівської сільської 

ради від 17.03.2018 № VII-18/4) 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та 

членів їх сімей, а також сімей, члени яких загинули під 

час проведення АТО 

80,0 

10. м. Дружківка міська комплексна програма 

підтримки  учасників бойових дій, які 

брали участь в АТО, у здійсненні 

заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримуванні збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, а також членів 

їхніх сімей на 2018-2019 роки 

(рішення Дружківської міської ради 

від 25.04.2018 № 7/43-10)           

забезпечення надання безкоштовної юридичної допомоги 

учасникам АТО та членам їх сімей; 

надання медичної допомоги, психологічної реабілітації 

та професійної адаптації учасникам АТО, членам сімей 

загиблих учасників АТО;  

організація громадсько-політичних конференцій, 

диспутів;  

забезпечення соціального супроводу осіб з числа 

учасників  АТО та їх сімей 

 

554,5 

11. м. Костянтинівка програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, 

професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, 

вшанування пам’яті загиблих воїнів – 

учасників АТО та соціального захисту 

родин Героїв Небесної Сотні на 2018-

2020 роки в м. Костянтинівці (рішення 

Костянтинівської міської ради 

від 17.05.2018 № 6/85-1582) 

надання безкоштовної юридичної допомоги учасникам 

АТО та членам їх сімей;  

надання соціальної підтримки, медичної, психологічної 

реабілітації та професійної адаптації учасникам АТО, 

членам сімей загиблих учасників АТО;  

організація громадсько-політичних конференцій, 

диспутів;  

забезпечення соціального супроводу осіб з числа 

учасників АТО та їх сімей;  

сприяння зайнятості учасників АТО;  

забезпечення земельними ділянками учасників АТО в 

межах норм;  

вшанування пам’яті про загиблих учасників АТО 

 

2 703,9 



12. Костянтинівський 

район 

 

районна комплексна  програма щодо 

медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, 

вшанування пам’яті загиблих воїнів-

учасників АТО та соціального захисту 

родин Героїв Небесної Сотні на 2018-

2020 роки (розпорядження голови 

Костянтинівської 

райдержадміністрації від 02.05.2018 

№ 227) 

соціальний захист і реабілітація учасників АТО, членів їх 

сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення 

АТО, вшанування пам’яті загиблих воїнів-учасників 

АТО, підтримання належного морально-психологічного 

стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з громадськими організаціями та іншими 

юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО 

та членів їх родин 

 

40,0 

13. м. Краматорськ міська програма соціального захисту 

учасників АТО та внутрішньо 

переміщених осіб на 2016-2018 роки 

(рішення Краматорської міської ради 

від 27.04.2016 № 7/VІІ-201) 

поліпшення соціального, психологічного захисту 

учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх 

належного морально–психологічного стану, поліпшення 

ефективності взаємодії органів місцевого 

самоврядування з регіональними громадськими 

організаціями та іншими юридичними особами у сфері 

підтримки учасників АТО та членів їх сімей 

 

60,0 

14. Лиманська об’єднана 

територіальна громада 

 

комплексна програма щодо 

медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік (рішення 

Лиманської міської ради  

від 22.12.2017 № 7/40-1769)  

медичне, соціальне забезпечення, адаптація, 

психологічна реабілітація, професійна підготовка 

(перепідготовка) учасників АТО 

 

500,0 

15. Мангушський район програма соціального захисту 

учасників бойових дій- учасників 

АТО, громадян постраждалих 

внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, 

учасників бойових дій, воїнів-

інтернаціоналістів на 2018-2019 роки 

(рішення сесії Мангушської районної 

ради від 22.12.2017 № 7/26-419) 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям 

загиблих і поранених учасників АТО, забезпечення 

медикаментами для амбулаторного лікування за 

пільговими рецептами, зубним протезуванням учасників 

бойових дій з числа учасників АТО 

 

180,8 

16. Мар’їнський район районна програма щодо соціального 

захисту учасників АТО, що 

проживають на території Мар’їнського 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників 

АТО, виплати одноразової грошової адресної допомоги 

учасникам АТО та сім’ям поранених (загиблих) в АТО, 

 

207,40 



району (розпорядження голови 

Мар’їнської райдержадміністрації, 

керівника військово-цивільної 

адміністрації від 29.09.2017 № 446) 

надання щорічної матеріальної допомоги учасникам АТО 

до Дня захисника України 

17. м. Мирноград міська програма соціального захисту 

учасників АТО на 2017-2018 роки 

(рішення Мирноградської міської ради 

від 12.07.2017 № VII/32-4) 

соціальний захист учасників АТО та їх дітей, соціальна 

адаптація учасників АТО, постійна і тимчасова 

зайнятість учасників АТО, охорона здоров’я та медична 

допомога 

 

404,8 

18. м. Маріуполь 

 

міська цільова програма «Маріуполь з 

турботою про Вас» на 2018 рік 

(рішення Маріупольської міської ради 

від 23.05.2018 № 7/31-2785) 

 

надання щомісячної матеріальної допомоги особам, що 

отримали інвалідність внаслідок АТО/ООС, та дітям (у 

віці до 18 років) загиблих учасників АТО/ООС, надання 

разової матеріальної допомоги родинам загиблих 

учасників  АТО/ООС, забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей учасників  АТО/ООС, надання 

комплексної соціальної підтримки,  соціальних послуг, 

безоплатної правової допомоги учасникам  АТО/ООС та 

членам їх сімей. Забезпечення безоплатного проїзду 

усіма видами міського пасажирського транспорту для 

учасників  АТО/ООС. Забезпечення медичного 

обслуговування учасників  АТО/ООС та членів сімей 

загиблих таких осіб. Виплата одноразової виплати 

матеріальної допомоги учасникам  АТО/ООС з нагоди 

святкування Дня незалежності України. Реалізація 

оздоровлення та відпочинку дітей із сімей учасників  
АТО/ООС. Навчання з водіння транспортного засобу з 

подальшим працевлаштуванням за рахунок коштів 

міського бюджету. Компенсація за навчання у ВНЗ 

м. Маріуполя для отримання повної вищої освіти 

(магістратура) для демобілізованих або звільнених 

учасників  АТО/ООС мешканців м. Маріуполя та ВПО, 

що зареєстровані та мешкають у місті не менш 6 місяців 

 

4 921,7 



19. м. Новогродівка міська комплексна програма 

«Захисник» щодо підтримки  

учасників АТО та членів їх сімей на 

2016-2018 роки (рішення 

Новогродівської міської ради 

від 23.12.2015 № 7/3-3) 

надання учасникам АТО та членам їх сімей  комплексних 

медичних, психологічних та соціальних послуг, послуг з 

професійної реабілітації та  працевлаштування; 

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та 

підтримання рівня здоров’я учасників АТО, у тому числі 

на базі місцевих лікувально-профілактичних закладів; 

надання цільової матеріальної допомоги у грошовому та 

натуральному виразі учасникам АТО та членам сімей 

загиблих таких осіб; надання компенсаційних виплат 

перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян м. Новогродівка, в тому числі учасникам АТО 

приміським автомобільним  транспортом 

 

95,4 

20. Нікольський район 

 

районна комплексна програма щодо 

медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО на 

2017-2018 роки (рішення Нікольської 

районної ради від 27.03.2017 № 7/19-

280) 

фінансова, соціальна, психологічна підтримка учасників 

АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх 

соціально-побутових проблем 

 

70,0 

21. Олександрівський 

район 

 

районна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, 

професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, 

вшанування пам’яті загиблих воїнів-

учасників АТО та соціального захисту 

родин Героїв Небесної Сотні на 2018-

2020 роки (розпорядження голови 

Олександрівської 

райдержадміністрації від 25.04.2018               

№ 92/01-08) 

реалізація державної політики у сфері соціального 

захисту учасників АТО, сприяння їх інтеграції у 

суспільство;  

забезпечення прав учасників АТО на професійну 

адаптацію, психологічну реабілітацію, навчання, освіту 

та зайнятість;  

забезпечення лікування, оздоровлення та медичної 

реабілітації військовослужбовців;  

вшанування пам’яті про загиблих воїнів – учасників 

АТО;  

створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки 

та поважного ставлення до членів сімей загиблих та 

учасників АТО 

 

60,0 



22. м. Покровськ 

 

комплексна програма підтримки 

учасників операції об’єднаних сил та 

учасників АТО та членів їх сімей – 

мешканців міст Покровська, 

Родинська та сел. Шевченко на 2018-

2021 роки (рішення Покровської  

міської ради від 17.01.2018 № 7/50-10)  

вирішення питань соціального захисту і реабілітації 

учасників АТО, підтримання їх належного морально-

психологічного стану, поліпшення ефективності 

взаємодії органів місцевого самоврядування з 

регіональними громадськими організаціями та іншими 

юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО 

та членів їх родин та створення у суспільстві атмосфери 

підтримки та поважного ставлення до учасників АТО; 

надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

(померлих) в зоні АТО військовослужбовців 

 

463,7 

23. Покровський район 

 

програма економічного і соціального 

розвитку Покровського району на 

2018 рік та основні напрямки роботи 

на 2019 та 2020 роки (рішення 

Покровської районної ради 

від 12.12.2017 № VII/20-6) 

надання одноразової матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій з 

числа учасників АТО та членам сімей загиблих таких 

осіб, забезпечення відшкодування витрат на організацію 

та проведення поховання,  виготовлення та спорудження 

надгробка на могилі загиблих (померлих) учасників АТО  

 

46,3 

24. м. Селидове 

 

заходи щодо соціального захисту  

учасників АТО та членів їх сімей на 

2017-2018 роки (рішення виконкому 

Селидівської міської ради 

від 01.02.2017  № 1)  

забезпечення надання безкоштовної юридичної 

допомоги, надання медичної допомоги, психологічної 

реабілітації та професійної адаптації учасникам АТО, 

членам сімей загиблих учасників АТО; забезпечення 

соціального супроводу осіб з числа учасників АТО та їх 

сімей 

 

38,6 

25. м. Слов’янськ 

 

програма соціальної підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей на 

2017-2020 роки  (м. Слов’янськ, м. 

Святогірськ) (рішення Слов’янської 

міської ради від 15.02.2017 № 21-ХХ-7) 

надання фінансової, соціальної, психологічної, 

професійної підтримки учасникам АТО та сім’ям 

загиблих (померлих) таких осіб, створення сприятливих 

адаптаційних умов для цивільного життя 

демобілізованих військовослужбовців з числа учасників 

АТО тощо 

 

949,0 

26. Слов’янський район 

 

районна програма соціальної 

підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей на 2018 рік (рішення 

Слов’янської районної ради 

від 21.02.2018 № 7/24-451)  

фінансова підтримка учасників АТО та родин загиблих 

таких осіб, створення сприятливих адаптаційних умов 

для цивільного життя демобілізованих учасників АТО 

 

338,8 



 

Житомирська область 

№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому 

бюджеті на 

реалізацію 

бюджетної 

програми на 2018 

рік, тис. грн. 

1. 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 ( в т. ч. учасники АТО) 

вирішення невідкладних питань організаційно-правового та 

інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, 

медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування 

людей з інвалідністю, малозабезпечених громадян області, 

зокрема, шляхом надання одноразової грошової допомоги 

громадянам, які потрапили в складні життєві обставини 

4 300,0 

2. програма соціальної підтримки учасників АТО та членів 

сімей загиблих учасників АТО, внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Житомирської області у 

2018 році  

забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного 

лікування та медичної реабілітації, в тому числі стоматологічне 

(хірургічне, терапевтичне) зубне протезування, забезпечення 

ендопротезуванням, протезуванням органів серцево-судинної 

системи, інтраокулярними лінзами 

8 600,0 (в т.ч. 

6900,0 – на 

учасників АТО) 

 

3. програма підтримки в Андрушівському районі 

учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їхніх 

сімей на 2018-2019 роки (в т.ч. учасники АТО) 

надання  одноразової адресної допомоги 300,0 

4. комплексна програма підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей, які проживають на території 

Баранівського району на 2016 – 2018 роки 

надання допомоги на лікування і медичну реабілітацію 30,0 

5. програма здійснення видатків на проведення місцевих 

урочистостей, відзначення загальнодержавних, 

надання матеріальної допомоги  20,0 

27. Ясинуватський район 

 

програма підтримки учасників АТО, 

членів сімей загиблих (померлих) під 

час проведення АТО (розпорядження 

голови Ясинуватської 

райдержадміністрації від 25.04.2018 

№ 110) 

надання одноразової грошової допомоги, надання пільг зі 

сплати житлово–комунальних послуг членам сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО; надання учасникам 

АТО та членам їх сімей матеріальної, юридичної, 

психологічної допомоги;  забезпечення потреб у 

медичному обслуговуванні та підтримання рівня 

здоров’я учасників АТО та членів їх сімей; вшанування 

загиблих або померлих учасників АТО 

 

94,6 



сільських та професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат на 

2016-2020 рр., Дубрівська ОТГ Баранівського району 

6. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Баранівської ОТГ, 

учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО 

у 2018 році  

надання матеріальної допомоги та співфінансування з обласним 

бюджетом на лікування та  медичну реабілітацію 

16,6  

7. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Бердичівського району 

Житомирської області, учасників АТО та членів сімей 

загиблих учасників АТО у 2018 році 

лікування та медична реабілітація, надання грошової допомоги 30,0 

8. комплексна програма соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств населення Хорошівського району 

на 2018-2022 роки (в т.ч. учасники АТО) 

надання пільгових послуг по перевезенню автомобільним та 

залізничним транспортом, а також  телекомунікаційних послуг 

та капітального ремонту будинків 

296,0 

 

9. програма соціальної підтримки учасників АТО та членів 

сімей загиблих учасників АТО, внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Хорошівського району, 

та членів сімей осіб,  смерть яких пов’язана з участю у 

масових акціях громадського протесту, осіб, які 

постраждали під час участі у зазначених акціях, а також 

членів їх сімей у 2018 році 

надання матеріальної допомоги 30,0 

10. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Іршанської селищної 

ради (ОТГ Хорошівського району), учасників АТО та 

членів сімей загиблих учасників АТО на 2018 рік 

надання матеріальної допомоги на умовах співфінансування з 

обласним бюджетом на відшкодування лікування та медичну 

реабілітацію, в тому числі стоматологічне лікування 

(хірургічне, терапевтичне), зубне протезування 

15,0 

11. програма соціальної підтримки учасників АТО та членів 

сімей загиблих учасників АТО, внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки 

відшкодування лікування та медична реабілітація, в тому числі 

стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне), зубне 

протезування 

1,4  

12. програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 

мешканців Новоборівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки  

надання матеріальної допомоги 13,0  



13. програма соціального захисту населення на 2018-2021 

роки Хорошівської селищної ради (в т.ч. учасники 

АТО) 

надання матеріальної допомоги та відшкодування лікування і 

медичної реабілітації, в тому числі стоматологічне лікування 

(хірургічне, терапевтичне), зубне протезування 

150,0 

14. комплексна програма соціальної підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей на 2016-2017 роки, на період до 

грудня 2018 року, Романівський р-н 

надання матеріальної допомоги, поліпшення житлових умов, 

оздоровлення дітей, надання психологічної та правової 

допомоги, забезпечення безкоштовного проїзду у приміському 

транспорті, надання медичної допомоги 

100,0 

15. селищна програма соціального захисту населення на 

2018-2020 роки, Ємільчинська селищна рада  

(в т.ч. учасники АТО) 

надання одноразової матеріальної допомоги 196,5 

16. програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни 

та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення 

Барашівської ОТГ на 2018 - 2022 роки  (в т.ч. учасники 

АТО) 

надання одноразової матеріальної допомоги 20,6 

17. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на території Ємільчинського району, 

військовослужбовців, членів сімей загиблих 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил 

України, інших силових структур району, що брали 

участь у АТО, та військовослужбовців, призваних на 

військову службу за контрактом 

надання одноразової грошової допомоги 35,0 

18. районна програма соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників АТО, військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-

2018 роки, Житомирський р-н 

вирішення соціально-побутових  проблем 110,0 

19. програма соціального захисту та соціального 

забезпечення населення Станишівської сільської ради 

на 2018 – 2020 роки  (в т.ч. учасники АТО) 

надання соціальної підтримки незахищеним верствам населення 50,0 

20. програма соціальної підтримки учасників АТО та членів 

їх сімей Тетерівської сільської ради на 2017 – 2018 

роки, Житомирський р-н 

надання матеріальної допомоги та співфінансування з обласним 

бюджетом  заходів щодо реабілітації та лікування 

10,9 

21. районна програма соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення АТО на територію Коростенського 

району, учасників АТО, членів сімей загиблих 

учасників АТО, військовослужбовців–контрактників, 

військовослужбовців та незахищених верств населення, 

вирішення невідкладних питань організаційно-правового, 

медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування 

113,2 



які перебувають в зоні проведення АТО, на 2017-  2019 

роки  

22. програма соціальної підтримки громадян, які 

прибувають з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Коростишівського 

району, та військовослужбовців, працівників Збройних 

Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, інших силових структур району, що 

брали участь у АТО, та членів сімей загиблих учасників 

АТО у 2016-2018 роках 

надання грошової допомоги 190,0 

23. районна програма підтримки учасників бойових дій, 

військовослужбовців (в тому числі за контрактом) та 

членів їх сімей мешканців Лугинського району «Родина 

героя на 2018-2020 р. (в т.ч. учасники АТО) 

надання матеріальної допомоги 35,0 

24. районна програма соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення АТО на територію Лугинського 

району, учасників АТО та членів сімей 

загиблих  учасників АТО у 2018-2020 роках     

надання грошової допомоги та медичної допомоги  14,0 

 

25. програма соціального захисту окремих категорій 

населення Лугинської селищної ради, в тому числі 

учасникам АТО 

надання матеріальної допомоги 60,0 

26.  районна комплексна програма „Турбота” з поліпшення 

соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів та 

одиноких непрацездатних громадян похилого віку на 

період 2016-2018 роки, Лугинський район (в т.ч. 

учасники АТО) 

вирішення соціальних питань 42,0 

 

27. рішення районної ради про відшкодування витрат за 

надані послуги зв’язку пільговим категоріям населення у 

Любарському районі на 2018-2020 роки (у т.ч. учасники 

АТО) 

надання пільг з телекомунікаційних послуг 125,3  

28. районна комплексна програма соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни і праці, пенсіонерів та 

незахищених верств населення Любарського району на 

2018-2020 роки (в т.ч. учасники АТО) 

забезпечення санаторно-курортними путівками учасників АТО  у межах 

фінансових 

можливостей  

29. програма соціальної підтримки учасників АТО та членів 

сімей загиблих учасників АТО, ВПО з тимчасово 

окупованої території, районів  проведення АТО, які 

прибули на територію Любарського району у 2018 році 

лікування  в медичних закладах, протезування  учасників АТО 

та членів сімей загиблих учасників АТО 

0,4 



30. програма здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом на приміських автобусних 

маршрутах загального користування  на 2016-2020 роки,  

Любарський район (у т.ч. учасники АТО) 

надання пільг з проїзду 200,0 

31. районна комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей на 2016-2020 роки, 

Малинський р-н 

 

надання грошової допомоги, забезпечення проведення 

лікування та медичної реабілітації військовослужбовців, 

надання матеріальної допомоги на поховання 

військовослужбовців 

49,9 

32. районна програма оздоровлення дітей Малинського 

району на 2016-2020 роки (в т.ч. учасники АТО) 

забезпечення оздоровлення дітей по Малинському району, в 

тому числі і дітей, батьки яких є учасниками АТО 

451,6 

33. рішення Малинської районної ради про встановлення 

розміру вартості харчування та батьківської плати у 

дошкільних навчальних закладах на 2018 рік (в т.ч. 

учасники АТО) 

звільнено  від плати за харчування в дошкільних навчальних 

закладах 

1033,0 

34. районна програма фінансування компенсаційних 

виплат на надання пільг з послуг зв’язку, інших 

передбачених    законодавством пільг та компенсацію за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2018-

2020 роки, Малинський район (в т.ч. учасники АТО) 

надання пільги з послуг зв’язку, інших передбачених 

законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян 

188,0 

35. програма соціального захисту осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених 

верств населення Народицького району на 2018-2020 

роки (в т.ч. учасники АТО) 

забезпечення належного соціального обслуговування 

зазначених категорій громадян 

15,0 

надання одноразової матеріальної допомоги 20,0 

 

36. районна програма на 2018 рік щодо соціальної підтримки 

учасників АТО (операції об’єднаних сил) та членів сімей 

загиблих учасників АТО, ООС, внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованих територій, районів 

проведення АТО, які прибувають на територію 

Новоград-Волинського району 

вирішення соціально-побутових питань, пов’язаних з 

організацією тимчасового проживання, медичного 

забезпечення та лікування (хірургічне, терапевтичне), 

військово-патріотичного виховання молоді, оплати послуг з 

увічнення пам’яті загиблих, встановлення меморіальних дошок 

200,0 

37. районна комплексна програма соціального захисту 

населення Новоград-Волинського району на період до 

2022 року (в т.ч. учасники АТО) 

надання матеріальної допомоги на лікування важкохворих та 

поранених військовослужбовців, які брали участь в АТО, та 

допомоги сім’ям загиблих, виготовлення та встановлення 

меморіальних дошок та пам’ятників та інше 

200,0 

38. районна комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей на 2018-2020 роки,  

Овруцький р-н 

надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам 

сімей загиблих учасників АТО, комплексних медичних, 

психологічних та соціальних послуг 

25,0 

39. про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

(в тому числі учасникам бойових дій АТО) 

підтримка жителів територіальної громади сіл, що входять до 

складу Словечанської сільської ради, які опинилися в складних 

життєвих обставинах 

у межах 

фінансових 

можливостей 



територіальної громади сіл, що входять до складу 

Словечанської сільської ради Овруцького району 

40. програма соціального захисту населення Овруцької 

міської ради на 2018-2020 роки (в т.ч. учасники АТО) 

надання матеріальної підтримки на лікування або на вирішення 

соціально-побутових проблем 

38,6 

41. районна програма соціальної підтримки учасників АТО 

та членів сімей загиблих учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення АТО на територію Олевського 

району на 2018-2021 роки 

соціальна підтримка військовослужбовців (контрактна армія), 

надання грошової допомоги на лікування та медичну 

реабілітацію 

75,0 

42. районна програма компенсаційних виплат та надання 

пільг окремим категоріям громадян Олевського району 

на 2018-2022 роки (в т.ч. учасники АТО) 

забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян (в 

т.ч. учасників  АТО та членів сімей загиблих учасників АТО)  на 

приміських автобусних маршрутах загального користування 

270,0 

 

43. районна комплексна програма соціального захисту 

інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств населення на 2018-2019 роки,  

Олевський р-н (в т.ч. учасники АТО) 

безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів для ветеранів 

війни 

107,0 

 

 

44. програма соціальної підтримки учасників АТО та членів 

сімей загиблих учасників АТО, внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Житомирської області у 

2018 році -  співфінансування Олевська міська рада, 

Житомирська обласна рада  

надання грошової допомоги та проведення лікування та 

медичної реабілітації 

2,5 

45. програма соціальної підтримки учасників АТО, 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території, на територію Білокоровицької  ОТГ на 2018-

2021 роки, Олевський р-н 

надання матеріальної допомоги 25,0 

 

46. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Попільнянського 

району, та військовослужбовців, працівників Збройних 

Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, інших силових структур району, що 

брали участь у АТО, членів сімей учасників АТО на 2018 

рік  

надання грошової допомоги та проведення лікування і медичної 

реабілітації  

100,0 

47. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Попільнянської 

селищної ради, та військовослужбовців, працівників 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

Служби безпеки України, інших силових структур 

надання матеріальної допомоги по 1000 грн на рік кожному 

учаснику АТО та членам сім’ї загиблих, а також надання 

одноразової грошової допомоги пораненим 

військовослужбовцям, які потребують довготривалого 

лікування 

170,0 



району, що брали участь у АТО, членів сімей учасників 

АТО на 2017-2020 роки  

48. про надання одноразової матеріальної допомоги 

незахищеним верствам населення на 2017-2020 роки, 

Андрушківська ОТГ  Попільнянського р-ну (в т.ч. 

учасники АТО) 

надання матеріальної допомоги до 5 травня усім учасникам 

АТО, зареєстрованим на території Андрушківської ОТГ; 

надання  одноразової матеріальної допомоги вперше 

демобілізованим військовослужбовцям,  співфінансування з 

обласним бюджетом (50%) на оплату лікування учасників АТО 

26,0 

49. про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам, які проживають на території Корнинської 

ОТГ на 2018-2020 роки, Попільнянський р-н (в т.ч. 

учасники АТО) 

надання одноразової матеріальної допомоги особам, які 

потрапили у важкі життєві обставини 

кошти виділяються 

за потребою 

50. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з районів проведення АТО на території Квітневої 

сільської ради, учасників АТО та членів їх сімей, членів 

сімей загиблих учасників АТО на 2017-2020 роки, 

Попільнянський р-н                           

співфінансування з обласним бюджетом (50%) на оплату 

лікування учасників АТО 

 

 

 

50,0 

51. про надання одноразової матеріальної допомоги 

незахищеним верствам населення Квітневої громади,  

Попільнянський р-н (в т.ч. учасники АТО) 

одноразова матеріальна допомога до 14 жовтня всім учасникам 

АТО, зареєстрованим на території Квітневої ОТГ 

кошти виділяються 

за потребою 

52. комплексна програма соціального захисту інвалідів, 

ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених 

верств населення на 2013 – 2018, Радомишльський 

район (в т.ч. учасники АТО) 

пільгове перевезення автомобільним транспортом, залізничне 

перевезення, послуги 

 

808,9 

 

53. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на  територію Радомишльського 

району,  учасників АТО  та членів сімей загиблих 

учасників АТО у 2017-2020 роках 

надання матеріальної допомоги на лікування, допомоги на 

проведення ремонту - утеплення будинків (квартир) 

205,5 

 

54. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Ружинського району 

Житомирської області, учасників АТО та членів сімей 

загиблих учасників АТО у 2018 році 

проведення лікування та медичної реабілітації 45,3 

55. районна комплексна програма соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, 

учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та 

незахищених верств населення на 2018-2022 роки, 

Ружинський р-н  

(в т.ч. учасники АТО) 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

246,5 



56. програма про надання одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям, які знаходяться у важких матеріально-

побутових умовах, Карабчиївська сільська рада 

Ружинського району (в т.ч. учасники АТО) 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

10,0 

57. програма «Соціальний захист громадян» на 2018 рік, 

Плосківська сільська рада Ружинського району (в т.ч. 

учасники АТО) 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

36,5 

58. програма підтримки військовослужбовців, 

мобілізованих громадян та членів їх сімей на 2018-2022 

р.р. та комплексна програма соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці та незахищених 

верств населення на 2018-2022р., Мовчанівська 

сільська рада Ружинського району (в т.ч. учасники 

АТО) 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

10,0 

 

 

 

 

 

59. комплексна програма соціального захисту інвалідів, 

ветеранів війни та праці, військовослужбовців, учасників 

бойових дій на території інших держав та учасників АТО, 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС, громадян села, що 

потрапили в екстремальні ситуації та незахищених 

верств населення на 2014-2018р, Зарудинецька сільська 

рада Ружинського району  

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

16,4 

60. програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

АТО, військовослужбовців, працівників Збройних сил, 

Національної гвардії, Служби безпеки України, інших 

силових структур, що брали участь у АТО та внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення АТО на 2016-2018р, Дерганівська 

сільська рада Ружинського району 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

21,0 

61. програма про соціальний захист та соціальне 

забезпечення населення на 2016-2018р., Вишнівська 

сільська рада Ружинського району (в т.ч. учасники 

АТО) 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

4,0 

62. програма соціально-економічного розвитку Крилівської 

громади на 2018 рік, Крилівська сільська рада 

Ружинського району (в т.ч. учасники АТО) 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

100,0 

63. програма соціального захисту населення на 2018 рік, 

Рогачівська сільська рада Ружинського району (в т.ч. 

учасники АТО) 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

5,0 

64. програма підтримки військовослужбовців, 

мобілізованих, демобілізованих громадян, учасників 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

7,0 



АТО та членів їх сімей на 2018 рік, Чорнорудська 

сільська рада Ружинського району 

65. комплексна програма про соціальний захист населення 

Роставицької сільської ради на період 2016-2020 роки, 

Ружинський р-н (в т.ч. учасники АТО) 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

4,0 

66. програма підтримки соціально незахищених верств 

населення села Бистріївка на 2018 рік, Бистріївська 

сільська рада Ружинського району (в т.ч. учасники 

АТО) 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

5,1 

67. комплексна програма підтримки учасників АТО в 

східних областях України та членів їх сімей мешканців 

смт. Ружин та с. Заріччя, Ружинська селищна рада 

Ружинського району  

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які 

потрапили у скрутні життєві обставини 

40,0 

68. районна програма соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення АТО та членів їх сімей, 

військовослужбовців, які уклали контракт про 

проходження військової служби на 2018-2020 роки, 

Пулинський район (в т.ч. учасники АТО) 

надання  фінансової та іншої соціальної підтримки, сприяння 

вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення 

у межах 

фінансових 

можливостей 

69. програма співфінансування на проведення лікування та 

медичної реабілітації учасників АТО та членів сімей 

загиблих учасників АТО на 2018 рік, Пулинський район 

забезпечення обстеження, лікування та медичної реабілітації, в 

тому числі стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) 

зубного протезування  

0,6 

70. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, Автономної 

Республіки Крим, районів проведення АТО на територію 

Пулинської селищної ради та військовослужбовців, 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, служби безпеки України, інших силових 

структур, що брали участь в АТО, членів сімей загиблих  

учасників АТО на 2018-2020 роки  

надання  фінансової та іншої соціальної підтримки, сприяння 

вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення 

у межах 

фінансових 

можливостей 

71. програма співфінансування на проведення лікування та 

медичної реабілітації учасників АТО та членів сімей 

загиблих учасників АТО на 2018 рік, Пулинська 

селищна рада 

забезпечення обстеження, лікування та медичної реабілітації, в 

тому числі стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) 

зубного протезування 

5,0 

72. районна програма підтримки військовослужбовців, 

учасників АТО та членів їх сімей на 2017-2018 роки 

(Черняхівський район) 

надання грошової допомоги учасникам АТО, співфінансування 

лікування, виплата допомоги військовослужбовцям, які уклали 

контракт на проходження військової служби, безкоштовне  

оздоровлення та харчування в загальноосвітніх закладах  дітей 

учасників АТО 

160,0 



73. програма соціальної підтримки учасників АТО, членів 

сімей загиблих учасників АТО, внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію міста Новограда-

Волинського на 2018 рік    

забезпечення проведення медичної реабілітації осіб, які брали 

участь в АТО і членів їх сімей, а також членів сімей загиблих 

учасників АТО; надання пільг і соціальних виплат для учасників 

АТО і членів сімей загиблих, забезпечення житлом учасників 

АТО і членів сімей загиблих 

5 756,0 

74. міська програма соціального захисту окремих категорій 

громадян на 2017 – 2021 роки, м. Бердичів (в т.ч. 

учасники АТО) 

надання матеріальної допомоги для вирішення соціально - 

побутових питань, на співфінансування з обласним бюджетом 

на проведення лікування, медичної реабілітації та 

зубопротезування, забезпечення пільгового проїзду в 

автомобільному та залізничному транспорті, підтримка 

громадських організацій ветеранів тощо 

20 745,6 

75. програма соціальної підтримки учасників АТО та членів 

сімей загиблих учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення АТО на територію м. Бердичева у 

2018 році  

проведення лікування та медичної реабілітації учасників АТО 

та членів сімей загиблих учасників АТО; 

звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги членів 

сімей  учасників АТО 

у межах 

фінансових 

можливостей 

76. міська комплексна програма соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств населення на 2018-2022 роки, м. 

Бердичів (в т.ч. учасники АТО) 

підвищення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, подальше формування комплексної системи 

реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, повернення до 

професійної та громадської діяльності людей з обмеженими 

фізичними можливостями, забезпечення їх виробами медичного 

призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, 

безперешкодного їх доступу до будинків і приміщень органів 

виконавчої влади, об'єктів соціальної інфраструктури тощо. 

у межах 

фінансових 

можливостей 

77. міська комплексна програма «Турбота» на 2017-2021 

роки, м. Коростень (в т.ч. учасники АТО) 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та сім’ям 

загиблих учасників АТО; 

80,0 

надання знижки на оплату житлово – комунальних послуг (крім 

газопостачання та електроенергії) у розмірі 50% членам сімей 

загиблих учасників АТО 

50,0 

на пільговий проїзд;  3 800,0 

на надання пільг з послуг зв’язку; 1 000,0 

надання грошової допомоги       55,0 

78.  програма соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення АТО на територію Брусилівського 

району та військовослужбовців, працівників Збройних 

Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, інших силових структур району, що 

брали участь у АТО, у 2018 році 

звільнення членів сімей загиблих від сплати за житлово-

комунальні послуги 

5,0 

надання разової грошової допомоги 50,0 



79. програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення АТО на територію Брусилівської селищної 

ради, учасників АТО та членів сімей загиблих учасників 

АТО у 2018 році  

надання грошової допомоги на проведення лікування та 

медичної реабілітації 

20,0 

надання грошової допомоги                  100,0 

80. програма надання соціальної допомоги (одноразової 

матеріальної допомоги) та допомоги на поховання 

малозабезпеченим верствам населення та соціальної 

підтримки громадян, які прибувають з тимчасово 

окупованої території, районів проведення АТО на 

підвідомчу територію,  військовослужбовців, 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, інших силових 

структур, що брали участь у АТО, та членів їх сімей , які 

проживають на підвідомчій території Ставищенської 

сільської ради на 2018 рік, Брусилівський р-н 

комплексне вирішення питань соціального забезпечення, 

соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей 

загиблих учасників АТО 

 

372,1 

81. комплексна міська програма підтримки учасників АТО 

та членів їх сімей – мешканців м. Малина на 2018-2020 

роки 

забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей міста, в тому 

числі дітей учасників бойових дій в зоні АТО  

540,0 

82. міська програма оздоровлення та відпочинку дітей 

міста Малина на 2016-2020 роки 

підтримка учасників АТО та членів сімей загиблих учасників 

АТО 

1 328,2 

83. комплексна міська програма соціального захисту 
населення на 2016 – 2020 роки, м. Житомир 

надання одноразової грошової допомоги та  на санаторно-
курортне оздоровлення 

710,0 

84. комплексна програма соціального захисту осіб з 
інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та 
незахищених верств населення Чуднівського району на 
2018-2020 роки (в т.ч. учасники АТО) 

фінансування окремих видів пільг 298,6 

 

Закарпатська область 

№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому бюджеті на 

реалізацію бюджетної 

програми, на 2018 рік, 

тис. грн. 



1. загальнообласна програма 

«Турбота» щодо посилення 

соціального захисту громадян, на 

2016-2018 роки (зі змінами та 

доповненнями) 

Всього, в т.ч.: 
 

 - надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО; пораненим та 

травмованим (або одному з членів їх сімей), а також особам, захворювання 

яких пов’язано із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, 

обов’язків військової служби); сім’ям загиблих (померлих) мешканців 

Закарпатської області - учасників АТО 

13 100,00 

 

3 300,00 

м. Ужгород 

2. програма додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 

2018 рік 

надання адресної матеріальної допомоги та інших послуг громадянам, які 

потребують соціальної підтримки;  санаторно-курортне оздоровлення; 

підтримка внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО та інших 

соціально незахищених категорій осіб 

4 144,0 

м. Мукачево 

3. програма «Додаткового 

соціального-медичного захисту 

мукачівців» на 2018-2020 роки 

Всього, у т. ч.: 

- на придбання путівок на оздоровлення членам сімей загиблих в АТО; 

- для ремонту житла: 

- для дороговартісного лікування; 

- компенсація за комунальні послуги сім’ям загиблих; 

- компенсація за виготовлення техдокументації на землю; 

- матеріальна допомога на придбання та облаштування житла сім’ям 

загиблих; 

- одноразова виплата до Дня захисника Вітчизни, до Дня Святого Миколая 

дітям загиблих; 

- встановлення та виготовлення меморіальних дошок 

10 000,0 

Берегівський район 

4. програма допомоги соціально 

незахищеним верствам населення 

Берегівського району ”Турбота” на 

2018-2020 роки  

надання матеріальної допомоги учасникам АТО (ООС) 300,0 

Великоберезнянський район 

5. програма соціального захисту 

інвалідів, ветеранів війни, 

одиноких, непрацездатних осіб 

похилого віку, учасників АТО та 

інших категорій соціально 

незахищених громадян на 2016-

2020 роки 

соціальний захист, забезпечення відповідного рівня життя особам з 

інвалідністю, ветеранам війни, одиноким престарілим громадян, учасникам 

АТО 

400,0 

Виноградівський район 



6. подолання бідності у районі на 

2016-2020 роки 

надання адресної матеріальної та соціальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам району, а також іншим категоріям, в т.ч. учасникам АТО та їх 

сім’ям 

445,0 

7. підтримка учасників АТО та сімей 

загиблих учасників АТО  на 2016-

2020 роки 

фінансова підтримка учасників АТО та їх сімей з участю громадської 

організації «Союз ветеранів АТО, волонтерів «Патріот» 

30,0 

Іршавський район 

8. програма «Турбота» надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їхніх сімей 70,0 

Іршавське ОТГ, м. Іршава 

9. фінансова підтримка учасників 

бойових дій АТО в Донецькій та 

Луганській областях України та 

членів їх сімей – мешканців м. 

Іршава, с. Лоза та с. Собатин 

фінансова, соціальна, психологічна підтримка учасників бойових дій АТО та 

членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем 

10,0 

Мукачівський район 

10. програма «Турбота 2018» 

 

надання одноразової матеріальної допомоги членам громадських організацій 

з числа військовослужбовців, особам, які беруть участь в АТО і їх сім’ям,  та 

сім’ям, які прибувають з АР Крим, м. Севастополя та регіонів України, де 

триває  АТО, в т.ч.: 

- ГО „Учасники АТО та інших бойових дій Мукачівського району” 

- ГО „Спілка учасників АТО міста Мукачево та Мукачівського району” 

30,0 

 

 

 

15,0 

15,0 

 

Перечинський район 

11. «Турбота» щодо посилення 

соціального захисту громадян на 

2017-2020 роки 

Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих, смерть яких пов’язана з 

участю в АТО, сім’ям військовослужбовців та іншим особам, які брали або 

беруть участь в АТО 

78,0 

12. забезпечення військовослужбовців 

учасників АТО в районі 

медичними препаратами та 

виробами медичного призначення 

на 2015-2019 роки 

забезпечення військовослужбовців – учасників АТО медичними 

препаратами та виробами медичного призначення при амбулаторному та 

стаціонарному лікуванні 

20,0 

 

Перечинська міська ОТГ 



13. програма фінансової підтримки 

заходів у сфері соціального захисту 

вразливих верств населення 

Перечинської ОТГ на 2018 – 2021  

роки 

надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО на лікування та 

придбання медикаментів 

324,0 

Рахівський район 

14. районна програма на 2018-2020 

роки щодо соціальної підтримки, 

адаптації військовослужбовців, 

учасників АТО та членів їх сімей, 

вшанування пам’яті загиблих 

фінансова, соціальна, психологічна підтримка учасників АТО та членів їх 

сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування 

пам’яті загиблих героїв 

2 044,90  

Свалявський район 

15. Районна програма «Турбота» щодо 

посилення соціального захисту 

малозабезпечених категорій 

громадян на 2016-2018 роки  

надання разової грошової матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників 

АТО (до 5,0 тис. грн); 

надання разової грошової матеріальної допомоги особам, які беруть участь у 

АТО (до 3,0 тис. грн) 

10,0 

 

450,0 

Полянська ОТГ Свалявського району 

16. програма соціальної підтримки 

населення «Турбота» на 2017-2018 

роки 

надання грошової допомоги особам та членам їх сімей, які беруть участь в 

АТО                          

90,0 

17. програма надання допомоги 

охорони держаного кордону, 

громадського порядку та 

підтримки військовослужбовців 

підтримка та поліпшення фінансово-матеріального становища 

військовослужбовців та членів їх сімей, які проходять службу за контрактом 

та виконують завдання в зоні АТО 

20,0 

 

Тячівський район 

18. програма щодо посилення 

соціального захисту населення 

соціально незахищених категорій 

громадян у 2018-2020 роки 

надання матеріальної допомоги мобілізованим, демобілізованим, учасникам 

АТО, пораненим, травмованим (або одному з членів сімей), сім’ям загиблих 

300,00 

19. програма розвитку соціального 

обслуговування, психологічної 

системи соціального захисту 

інвалідів, ветеранів праці, 

малозабезпеченим верствам 

населення на 2018-2020 роки 

забезпечення санаторно-курортними путівками 20,0 

 

Ужгородський район 



20. програма «Турбота» на 2018 рік одноразова матеріальна допомога учасникам АТО та їхнім сім`ям; 

надання одноразової грошової допомоги на поховання родичам загиблих 

учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в  АТО, 

забезпеченні її проведення; 

надання одноразової грошової допомоги родичам загиблих учасників 

бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в  АТО, забезпеченні її 

проведення, на встановлення надмогильного пам’ятника 

100,0 

50,0 

 

 

 

15,0 

Баранинська ОТГ Ужгородського району 

21. програма соціального захисту 

населення «Турбота»  

Баранинської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки 

визначення пріоритетів надання соціальних допомог та послуг найбільш 

незахищеним верствам населення Баранинської об’єднаної територіальної 

громади, які перебувають у складних життєвих обставинах  

200,0 

 

Хустський район 

22. програма посилення соціального 

захисту ветеранів та слабо 

захищених верств населення 

району на 2018 рік 

фінансова підтримка, надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих, 

поранених військовослужбовців, що перебували в зоні проведення АТО, та 

сім’ям мобілізованих військовозобов’язаних 

 

100,0 

 

м. Хуст 

23. положення про надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям 

м. Хуст 

одноразова грошова допомога учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей 

загиблих учасників АТО 

6,0  
(факт. використано) 

 

м. Берегово 

24. про схвалення міської комплексної 

програми підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей на 2018-

2020 роки 

надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО та членам 

їх сімей  

210,0 

 

м. Чоп 

25. міська цільова комплексна 

програма «Турбота» на 2017-2018 

р. 

фінансова підтримка, надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих, 

поранених військовослужбовців, що перебували в зоні проведення АТО, та 

їх сім’ям 

334,6 

 

Запорізька область 



Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому бюджеті 

на реалізацію 

бюджетної 

програми, на 2018 

рік, тис. грн. 

обласна програма соціальної 

підтримки ветеранів війни, праці, 

дітей війни, осіб з інвалідністю, 

інших соціальних груп населення, що 

перебувають у складних життєвих 

обставинах «Назустріч людям» на 

2015 - 2019 роки 

надання щорічної адресної грошової допомоги в розмірі 500 грн. до Дня 

захисника Вітчизни України (14 жовтня) особам з інвалідністю та учасникам 

бойових дій на  територіях проведення АТО на Сході України 

5 779,1 

надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які 

беруть (брали) безпосередню участь в АТО, та сім’ям загиблих таких осіб, на 

компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням документації із землеустрою 

для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, 

особистого селянського господарства, садівництва, городництва 

3 000,0 

надання щомісячної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, статус 

яким встановлено за безпосередню участь в зоні проведення АТО ( І група – 

1000 грн., ІІ група – 700 грн., ІІІ група – 500 грн., на 1 особу) 

2 019,2 

надання грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи з 

числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, та 

потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла 

2 700,0 

надання одноразової грошової допомоги на виготовлення надгробка на могилі 

загиблого учасника АТО у розмірі 10 прожиткових мінімумів 

1 745,0 

  Проведення телевізійного марафону до Дня захисника України (14 жовтня) 200,0 

 

Івано-Франківська область 



№ 

з/

п 

Назва 

адміністративно

-територіальної 

одиниці 

(райони, міста) 

Назва програми Короткий зміст Обсяг 

коштів, 

затвердже

ний у 

місцевому 

бюджеті 

на 

виконання 

заходів 

програми 

на 2018 

рік, тис. 

грн. 

1. Івано-

Франківська 

область  

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, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України та 

інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в АТО в районах її проведення (рішення 

обласної ради від 06.06.2014 № 1259-28/2014 (зі 

змінами) 

програма містить 45 заходів, у тому числі 8 заходів 

спрямовані на організаційно-правове забезпечення, 

координацію роботи щодо соціальної підтримки сімей 

учасників масових акцій громадського протесту та 

АТО, 13 - на підтримку сімей учасників масових акцій 

громадського протесту, 24 - на підтримку сімей 

учасників АТО 

8 250,0 

2. Богородчанськи

й  

Районна 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 АТО в районах її проведення, на 2016-2020 роки 

(рішення районної ради від 09.12.2015 № 31-2/2015)  

поліпшення фінансово-матеріального стану, сприяння 

вирішенню соціально-побутових проблем, вшанування 

та увічнення пам'яті загиблих героїв 

219,7 

3. Верховинський  районна програма підтримки учасників бойових дій і 

їх сімей, осіб, які перебувають чи перебували в складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності,  суверенітету, та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучались 

і брали безпосередню участь в АТО в районах її 

проведення, на 2018 рік 

реабілітація, оздоровлення, матеріальна підтримка 

учасників АТО та їх сімей, а також членів сімей з числа 

загиблих учасників АТО 

300,0 



4. Галицький  районна цільова програма надання пільг на житлово-

комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ, 

зв'язок учасникам бойових дій ОУН-УПА, інвалідам 

по зору І-ІІ групи, дітям інвалідам по зору, 

реабілітованим громадянам згідно статті 3 Закону 

України “Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні”, та сім'ям військовослужбовців, 

які загинули в Афганістані, учасникам АТО та членам 

їх сімей на 2018 рік;     

районна цільова програма фінансової підтримки 

діяльності громадських організацій інвалідів і 

ветеранів на 2018 рік;  

районна цільова програма фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2018 рік;  

районна цільова програма надання одноразової 

грошової допомоги незахищеним верствам населення, 

онкохворим дітям та дітям з важкими захворюванням, 

дітям-інвалідам, учасникам АТО та членам їх сімей 

на 2018 рік 

надання пільг на оплату ЖКП в розмірі 100-відсоткової  

знижки членам сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО та 50 відсоткової знижки учасникам АТО (до 

видачі їм посвідчення учасника бойових дій) та членам 

їх сімей; надання грошової допомоги 

військовослужбовцям, які уклали контракт зі ЗСУ, 

військове обмундирування, амуніція; надання 

одноразової грошової допомоги учасникам АТО та 

членам їх сімей 

973,8 

5. Городенківськи

й 

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, які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цінності України та інших громадян, 

які залучалися і брали безпосередню участь в АТО в 

районах її проведення 

соціальна підтримка і захист учасників АТО і їхніх 

сімей, у тому числі надання матеріальної допомоги і 

пільг на оплату за житлово-комунальні послуги сім'ям 

учасників АТО 

165,5 



6. Долинський програма підтримки сімей загиблих (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 

перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України та інших громадян, 

які брали безпосередню участь в АТО 

надання щорічної матеріальної допомоги сім'ям до 

роковин трагедії та державних свят; надання 

одноразової матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО на придбання та 

встановлення надмогильних пам'ятників; забезпечення 

безкоштовним зубним протезуванням учасників 

бойових дій, учасників АТО; надання грошової 

допомоги учасникам АТО та сім'ям загиблих 

(померлих) на виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення їм земельних ділянок; надання 

матеріальної допомоги сім’ям мобілізованих учасників 

АТО, які знаходяться в зоні проведення АТО, сім’ям 

загиблих учасників АТО; забезпечення 

медикаментозними препаратами учасників АТО в 

умовах стаціонару 

695,0 

7. Калуський районна програма соціальної підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей на 2018 рік 

надання пільг з оплати вартості житлово – 

комунальних послуг учасникам АТО та добровольчих 

формувань і членам їх сімей; надання матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих під час проведення АТО до 

роковин трагедії; надання матеріальної допомоги 

сім’ям учасників АТО, які померли після демобілізації; 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО на 

лікування та  зубопротезування; надання матеріальної 

допомоги для придбання твердого палива та 

скрапленого газу; надання матеріальної допомоги 

учасникам АТО для здійснення ремонту житлових 

приміщень; надання матеріальної допомоги учасникам 

АТО на виготовлення документації із землеустрою; 

здійснення щомісячної виплати родинам загиблих, 

померлих та зниклих безвісти учасників АТО у розмірі 

прожиткового мінімуму; надання фінансової підтримки 

для організації проведення реабілітації учасників АТО 

громадській спілці «Громадське об’єднання Калущини 

учасників бойових дій (АТО) на сході України  імені 

Романа Шухевича» 

415,6 



8. Косівський районна комплексна програма підтримки сімей 

загиблих (постраждалих ) під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів та членів 

добровольчих загонів, які брали участь в АТО в 

східних областях України 

щомісячна виплата на дітей загиблих учасників АТО, 

одноразова допомога членам сімей загиблих в АТО в 

розмірі 20 тис. грн, щорічна одноразова допомога 

членам сімей загиблих (померлих) в АТО в розмірі 5,0 

тис. грн, пільги на житлово – комунальні послуги в 

розмірі 75 відсотків від нарахованої норми, разова 

грошова допомога до Дня Перемоги бійцям-

добровольцям, одноразова грошова допомога 

учасникам АТО у розмірі - 3,0 тис. грн 

239,0 

9. Коломийський районна 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, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та 

інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередньо участь в АТО в районах її проведення 

(рішення районної ради від 09.11.2014 № 619-ХХХ/14 

(зі змінами) 

надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих в 

АТО; виплата грошової допомоги учасникам та 

пораненим в АТО; надання пільг з оплати вартості 

ЖКП у розмірі 50 відсотків в межах норм споживання 

сім'ям, члени яких загинули (померли) під час масових 

акцій громадського протесту та під час АТО; виділення 

коштів для організації і проведення відпочинку дітей із 

сімей учасників АТО 

277,5 

 

 

 

10. Надвірнянський районна 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, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та 

інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в АТО в районах її проведення 

надання одноразової  грошової допомоги пораненим 

учасникам АТО та сім’ям загиблих; надання 

додаткових виплат сім'ям загиблих на неповнолітніх 

дітей до досягнення ними 18-річного віку (якщо діти 

навчаються - до 23 років); надання щомісячної  

допомоги сім'ям загиблих осіб, які брали участь в АТО 

у складі добровольчих формувань; відшкодування 

витрат виконавцю за розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

надання грошової допомоги для поліпшення житлових 

умов учасникам АТО та сім'ям загиблих; надання 

одноразової матеріальної допомоги  для забезпечення 

паливними дровами учасників АТО та членів сімей 

загиблих; надання допомоги  в організації забезпечення 

лікувальних та реабілітаційних заходів для учасників 

АТО та їх сімей 

400,0 



11. Рожнятівський районна програма підтримки сімей загиблих 

(постраждалих) під час масових акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів та членів добровольчих 

загонів, які брали участь в АТО в східних областях 

України на 2016 -2019 роки 

надання пільг на житлово-комунальні послуги, тверде 

паливо та скраплений газ учасникам АТО та членам їх 

сімей в розмірі 75 відсотків  в межах встановлених 

законодавством норм споживання; надання 

матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх 

сімей; надання матеріальної допомоги сім’ям учасників 

АТО: акції “Великодній кошик”, ”Шкільний 

портфелик”, “Святий Миколай”; забезпечення твердим 

паливом в розмірі 5 м куб. учасників АТО; надання 

матеріальної допомоги учасникам АТО з нагоди Дня 

незалежності; надання учасникам АТО матеріальної 

допомоги для поліпшення житлових умов 

707,5 

12. Рогатинський районна програма підтримки сімей загиблих і 

постраждалих учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності,  

суверенітету та територіальної цілісності України, та 

інших громадян, які залучалися і брали безпосередню  

участь в АТО в районах її проведення 

надання 100-відсоткової знижки за користування 

житлово-комунальними послугами  сім'ям загиблих 

учасників АТО; надання пільг з оплати вартості 

житлово-комунальних послуг у розмірі 50 відсотків в 

межах норм споживання  учасникам АТО та членам їх 

сімей; надання щомісячної матеріальної допомоги 

родинам загиблих в розмірі  прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб; надання одноразової грошової 

допомоги пораненим учасникам АТО, та учасникам 

АТО або членам їхніх сімей для вирішення соціально-

побутових питань 

200,0 

13. Снятинський районна програма підтримки сімей загиблих 

(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 перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України та 

інших громадян, які залучались і брали безпосередню 

участь в АТО в районах її проведення 

надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива в межах норм споживання у 

розмірі 75 відсотків від нарахованих платежів 

учасникам АТО; надання разової грошової допомоги 

для поліпшення житлових умов учасникам АТО та 

сім’ям загиблих 

430,0 

14. Тисменицький цільова програма фінансування мобілізаційних 

заходів та цивільного захисту населення в 

Тисменицькому районі на 2016-2020 роки 

надання матеріальної допомоги в сумі 1 000 грн сім’ям 

учасників АТО та 3 000 грн пораненим в АТО 

500,0 

15. Тлумацький районна програма підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 

надання додаткових виплат одному з батьків на 

неповнолітніх дітей до досягнення ними 18-річного 

віку (якщо діти навчаються - до 23 років), 

249,3 



лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та 

інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в АТО в районах її проведення 

непрацездатним батькам загиблих під час проведення 

АТО та зниклих безвісти, особам з інвалідністю 1 

групи внаслідок участі в АТО; поліпшення житлових 

умов сімей, члени яких загинули (померли) під час 

проведення АТО, осіб з інвалідністю, інвалідність яких 

пов’язана з участю в АТО 

16 м. Івано-

Франківськ 

міська програма соціального захисту членів сімей 

загиблих учасників АТО (зі змінами) на 2016-2020 

роки (рішення Івано-Франківської міської ради від 

08.07.2016 №161-6)  

 

програма соціального захисту  в м. Івано-Франківську 

на 2018-2020 роки (рішення Івано-Франківської 

міської ради від 15.12.2017 №343-17 (зі змінами) 

щомісячна виплата матеріальних допомог 36 родинам 

загиблих учасників АТО у розмірі прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, відшкодування 

організаціям-надавачам послуг за надані пільги на  

житлово-комунальні послуги учасникам АТО та 

членам їх сімей; надання матеріальної допомоги 

учасникам АТО та членам їх сімей на лікування та 

придбання ліків. 

З нагоди відзначенням Дня незалежності України та    

релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці 

надається матеріальна допомога особам з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників АТО та 

військовослужбовцям, резервістам, добровольцям, які 

отримали поранення під час проведення АТО 

7792,6 

17. м. Коломия посилення соціального захисту населення міста 

Коломиї на 2017-2019 роки. 

надання щомісячної матеріальної допомоги 

непрацездатним батькам (дружинам) загиблих, які 

брали безпосередню участь в зоні АТО; надання 

одноразової грошової допомоги учасникам АТО; 

надання виплати на поховання членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО; надання матеріальної 

допомоги для встановлення надгробних пам’ятників на 

могилах загиблих (померлих) учасників АТО; надання 

одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих 

учасників АТО протягом 3-х років від дня трагедії; 

надання щомісячної виплати на утримання дітей віком 

до 16 років протягом 12-ти місяців від дня смерті 

учасника АТО; придбання паливно-мастильних 

матеріалів, оплата послуг пасажирських перевезень, 

пов’язаних з можливістю відвідин заходів, в тому числі 

паломницьких поїздок, які організовуються для 

учасників АТО, членів їх сімей 

3 090,0 



18. м. Калуш міська програма соціального захисту на 2018 рік  надання одноразових грошових допомог мобілізованим 

учасникам АТО; надання одноразової грошової 

допомоги на проведення капітального ремонту 

житлових будинків (квартир), щомісячна виплата 

сім'ям загиблих учасників АТО; пільгова підписка на 

газету "Дзвони Підгір'я"; надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг; надання пільг з послуг 

зв'язку; відшкодування перевізникам за перевезення 

пільгових категорій громадян на міських автобусних 

маршрутах загального користування; надання 

фінансової підтримки громадським організаціям 

учасників АТО 

8030,0 

19. м. Яремче міська 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, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та 

інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в АТО в районах її проведення, на 2018-2020 

рр.  

надання одноразової грошової допомоги до Дня 

Гідності та Свободи; надання пільг з оплати вартості 

ЖКП у розмірі 50 відсотків від нарахованих платежів 

сім’ям, члени яких загинули під час АТО, та 

пораненим військовослужбовцям; поліпшення 

житлових умов учасників АТО та сімей загиблих; 

надання щомісячної матеріальної допомоги 2 сім'ям 

загиблих учасників АТО; лікування постраждалих 

учасників АТО у медичних закладах області та інших 

областей з розрахунку 2,0 тис. грн на одну особу 

449,6 

20. м. Болехів програма підтримки сімей загиблих  (постраждалих) 

під час масових акцій громадського протесту в період 

з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців, працівників правоохоронних 

органів та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в АТО в східних областях 

України на 2018 рік 

надання матеріальної допомоги, 

забезпечення поховання  загиблих, надання пільг, 

щомісячна додаткова виплата бійцям-добровольцям 

72,0 



21. м. Бурштин  програма соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, учасників бойових дій, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для  захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та 

інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в АТО в районах її проведення, на 2018-2020 

роки 

надання одноразової грошової допомоги учасникам 

АТО; надання матеріальної допомоги у зв'язку із 

втратою члена сім'ї, смерть якого пов'язана з участю в 

АТО; надання пільг з оплати вартості житлово-

комунальних послуг у розмірі 75 відсотків від 

нарахованих платежів сім'ям учасників АТО в межах 

норм споживання 

175,4 

 

Київська область 

№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів 

затверджений в 

місцевому 

бюджеті на 

реалізацію 

бюджетної 

програми, на 2018 

рік, тис. грн. 

1. комплексна програма соціальної підтримки в 

Київській області учасників АТО та членів їх сімей, 

членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, а 

також родин Героїв Небесної Сотні та учасників 

Революції Гідності на 2018 - 2020 роки 

виплата матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, 

членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО 

77 300,00 

2. фінансування пільгового проїзду у Баришівському 

районі на 2018-2019 роки 

відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

учасників АТО автомобільним транспортом на міських та 

приміських автобусних маршрутах загального користування 

133,5 

3. Баришівська районна програма «Турбота» надання матеріальної допомоги військовослужбовцям району, які 

підписали контракт на військову службу до Збройних Сил України 
72,0 

4. Білоцерківська районна комплексна програма 

«Турбота» на 2016-2020 роки 

надання допомоги, в т.ч. учасникам АТО та їх сім'ям, які 

знаходяться у складних життєвих обставинах 
450,00 

5. комплексна програма  підтримки учасників АТО, 

членів їх сімей – мешканців Богуславського району  

та надання матеріальної технічної допомоги 

підрозділам, які беруть участь у зоні АТО 2018-2023 

рр. 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам їх сімей, у тому 

числі членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, що 

опинилися в складних життєвих обставинах 80,00 



6. 

 

соціальний захист населення та підтримка учасників 

АТО та членів їх сімей – мешканців м. Богуслав на 

2018 рік 

виплата матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, 

членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО 7,50 

7. Бориспільська районна комплексна цільова 

програма «Турбота» на 2017-2019 роки 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та їх сім'ям, які 

знаходяться у складних життєвих обставинах, особам, які прийняті 

на військову службу за контрактом 

2 476,0 

8. Броварська районна програма «Турбота» на 2016-

2020 роки 

надання пільг сім'ям загиблих в АТО, придбання путівок на 

санаторно- курортне лікування для осіб з інвалідністю з числа АТО 

та УБД, надання матеріальної допомоги сім’ям, які знаходяться в 

складних життєвих обставинах та на ремонт житла, надання 

матеріальної допомоги при підписанні контракту на службу в ЗСУ 

465,00 

9. відпуск пільгових ліків при амбулаторному 

лікуванні учасників АТО Броварського району 

відпуск пільгових ліків при амбулаторному лікуванні 300,0 

10. Васильківська районна програма соціальної 

підтримки учасників АТО та членів їх сімей, 

загиблих (померлих) учасників АТО на 2018 рік 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям 

загиблих (померлих) учасників АТО 835,50 

11. Вишгородська районна комплексна програма 

«Турбота» на 2016-2020 роки  

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та 

сім’ям військовослужбовців, які приймають участь в АТО, особам, 

які вступають до Збройних Сил України за контрактом 

600,00 

12. Володарська районна цільова програма «Турбота» 

на 2016-2020 роки 

фінансова підтримка та інше 
10,00 

13. Володарська районна програма медикаментозного 

забезпечення учасників АТО під час стаціонарного 

та амбулаторного лікування на період  2016-2020 

років 

медикаментозне забезпечення учасників АТО під час стаціонарного 

та амбулаторного лікування 
10,00 

14. районна комплексна програма соціальної підтримки 

в Згурівському районі учасників АТО та членів їх 

сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО, а також учасників Революції Гідності  на 2018 

- 2020 роки  

виплата матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, 

членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО 

50,0 

15. програма з надання соціальної та правової 

допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та 

членам сімей загиблих військовослужбовців, які 

брали участь у проведенні АТО у 2018 році по 

Іванківському району 

виплата матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей 100,0 

16. програма надання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим верствам населення 

Кагарлицького району 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей 

140,00 



17. програма надання матеріальної допомоги учасникам 

АТО, жителям Кагарлицького району на 2018-2020 

роки 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей 

150,00 

18. Кагарлицька районна програма «Турбота» на 2018-

2020 роки» 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей 
110,00 

19. районна програма з питань надання соціальної та 

правової допомоги особам, які брали участь в АТО, 

забезпеченні її проведення, і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України та 

не є військовослужбовцями, їх сім’ям, особам, які 

виявили бажання проходити військову службу у 

Збройних Силах України за контрактом та 

зареєстровані в населених пунктах Києво-

Святошинського району Київської області, у 2018 

р 

надання грошової одноразової винагороди учасникам АТО, особам, 

які уклали контракт та яким присвоєно звання «Герой-захисник 

Вітчизни» Києво-Святошинського району. Надання учасникам 

АТО, їх сім’ям матеріальної, правової, психологічної допомоги 

2 000,00 

20. Макарівська районна комплексна програма 

«Турбота» на 2016-2020 роки 

матеріальна допомога учасникам АТО з числа військовослужбовців, 

членам сім’ї (батькам, повнолітній дитині, опікунам, 

піклувальникам дитини, дружині, чоловіку) військовослужбовців, 

що зникли безвісти під час АТО  

800,00 

21. Макарівська районна програма «Соціальна 

матеріальна допомога громадянам, які вступили на 

військову службу за контрактом до лав Збройних 

Сил України» на 2018-2020 роки 

надання соціальної матеріальної одноразової допомоги громадянам, 

які вступили на військову службу до лав Збройних Сил України за 

контрактом 

200,0 

22. Миронівська районна комплексна програма 

"Турбота" на 2016-2020 роки 

надання у встановленому порядку одноразової матеріальної 

допомоги учасникам АТО 
195,00 

23. Обухівська районна програма соціальної підтримки 

учасників АТО на сході України та членів їх сімей, 

сімей загиблих учасників АТО, учасників Революції 

Гідності та членів сімей загиблих таких осіб, родин, 

годувальники яких уклали контракт для 

проходження строкової військової служби на 2018-

2019 роки 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, 

особам з інвалідністю внаслідок війни, одному із членів сім’ї 

загиблого під час проведення АТО, родинам, годувальники яких 

уклали контракт для проходження строкової військової служби 460,00 

24. Переяслав-Хмельницька районна комплексна 

програма «Турбота» на 2016-2020 роки 

надання пільговим категоріям громадян адресної допомоги на 

проїзд, які перебувають на обліку в ЄДАРП 
571,50 

25. Поліська районна програма «Турбота» надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок 

війни, ветеранам війни, учасникам бойових дій, учасникам АТО, 

вдовам померлих учасників війни 

27,60 



26. Рокитнянська районна комплексна програма 

підтримки військовослужбовців, учасників АТО та 

членів їх сімей у 2018 році 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та 

поранених учасників АТО та сім’ям, у яких один із членів сім’ї 

виконує обов’язки в зоні АТО; надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги для забезпечення дровами  членів сімей 

загиблих учасників АТО для опалення житлового приміщення; 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО до Дня захисника 

України 

55,00 

27. районна програма соціальної підтримки 

військовослужбовців, учасників АТО, та членів їх 

сімей Сквирського району на 2017-2018 роки 

надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам 

АТО та членам їх сімей 185,00 

28. Ставищенська районна програма «Турбота» на 

2018-2020 роки 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО, їх сім’ям, членам 

сімей загиблих учасників АТО 60,00 

29. Тетіївська міська програма соціального захисту 

жителів Тетіївської об’єднаної громади «Турбота» 

2016-2020 рр 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих воїнів 

АТО на встановлення пам'ятників загиблим та померлим воїнам 

АТО 
175,00 

30. Фастівська районна комплексна програма 

«Турбота» на 2016-2020 роки 

надання матеріальної допомоги, потребуючим громадянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах 76,00 

31. комплексна програма «Турбота» Богданівської 

сільської ради Яготинського району 

надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам 

війни та праці, учасникам бойових дій, вдовам учасників війни 
20,00 

32. комплексна програма «Турбота» Годунівської 

сільської ради Яготинського району 

надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам 

війни та праці, учасникам бойових дій, вдовам учасників війни 
7,00 

33. програма соціального захисту окремих категорій 

громадян Ничипорівської сільської ради 

Яготинського району 

надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 

опинилися у складних життєвих умовах, учасникам АТО та 

переселенцям із зони АТО, учасникам бойових дій 

35,00 

34. комплексна програма «Турбота» Лемешівської 

сільської ради Яготинського району 

надання соціальної допомоги й підтримки ветеранів війни, 

учасників бойових дій, вдів учасників війни; надання матеріальної 

допомоги на лікування 

100,00 

35. комплексна програма «Турбота» Лозовоярівської 

сільської ради Яготинського району 

надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам 

війни, учасникам бойових дій, вдовам учасників війни 
36,00 

36. комплексна програма «Турбота» Панфильської 

сільської ради Яготинського району 

надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам 

війни, учасникам бойових дій, вдовам учасників війни, учасникам 

АТО та сім’ям учасників АТО 

15,00 

37. комплексна програма «Турбота» Райківщинської 

сільської ради Яготинського району 

надання матеріальної допомоги 
20,00 

38. програма з надання соціальної та правової допомоги 

демобілізованим військовослужбовцям, які брали 

участь в АТО, та їх сім’ям у 2017-2020 роках 

Червонівської сільської ради Яготинського району 

забезпечення налагодження співпраці з юридичними та фізичними 

особами з метою залучення позабюджетних коштів для надання 

грошової і натуральної допомоги демобілізованим 
11,00 



військовослужбовцям та їх сім’ям, передбачення в бюджеті 

сільської ради коштів для надання матеріальної допомоги 

39. комплексна програма «Турбота на 2015-2018 роки» 

Черняхівської сільської ради Яготинського району 

надання матеріальної допомоги 
38,00 

40. комплексна програма «Турбота» Засупоївської 

сільської ради Яготинського району 

підтримка осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових 

дій, учасників АТО, вдів учасників війни та членів родин загиблих 

воїнів, надання їм матеріальної допомоги 

10,00 

41. комплексна програма «Турбота» Сотниківської 

сільської ради Яготинського району 

підтримка ветеранів війни, учасників бойових дій (в тому числі 

учасників АТО) та надання їм матеріальної допомоги 
6,00 

42. комплексна програма «Турбота» Фарбованської 

сільської ради Яготинського району 

підтримка ветеранів війни та праці, учасників АТО шляхом надання 

матеріальної допомоги 
10,00 

43. комплексна програма «Турбота» Двірківщинська 

сільської ради Яготинського району 

надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 

опинилися у складних життєвих умовах, учасникам АТО та 

переселенцям із зони АТО, учасникам бойових дій 

11,00 

44. комплексна програма «Турбота» Капустинської 

сільської ради Яготинського району. 

адресна матеріальна допомога учасникам АТО та мобілізованим для 

участі в АТО та членам їх родин 
6,00 

45. комплексна програма «Турбота» Супоївської 

сільської ради Яготинського району. 

підтримка осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових 

дій, вдів учасників війни, учасників АТО шляхом виплати 

матеріальної допомоги 

12,00 

46. програма соціального захисту учасників АТО та 

членів їх сімей у м. Березань на 2017-2020 роки 

організація медичного супроводження демобілізованих 

військовослужбовців у проходженні МСЕК. Надання учаснику АТО 

та членам його сім’ї, сім’ї загиблого учасника АТО матеріальної 

допомоги на санаторно-курортне лікування один раз у рік. Надання 

демобілізованим учасникам АТО одноразової матеріальної 

допомоги . Надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-

побутових проблем учасників АТО, пов’язаних з їх лікуванням, 

реабілітацією та соціальною адаптацією. Надання матеріальної 

допомоги члену сім’ї учасника АТО, який перебуває в зоні 

проведення АТО, для вирішення соціально-побутових проблем 

один раз в рік. Надання одноразової матеріальної допомоги 

учаснику АТО, який отримав інвалідність у зв’язку з участю в АТО. 

Надання одноразової матеріальної допомоги одному із членів сім’ї 

загиблого військовослужбовця, який загинув в зоні АТО 

500,00 

47. програма з військово-патріотичного виховання та 

допризовної підготовки, підготовки молоді до 

служби в Збройних Силах України на 2016-2020 роки 

м. Березань 

надання одноразової допомоги військовослужбовцям, які вступають 

на військову службу за контрактом 
100,00 

48. 

 

Білоцерківська міська комплексна програма  

підтримки ветеранів війни та учасників  

АТО на 2018-2020 роки 

надання грошової допомоги для компенсації витрат  з оплати послуг 

із зубопротезування демобілізованим особам з числа ветеранів 

війни, які брали безпосередню участь в АТО, в розмірі, що не 

100,00 



перевищує розміру прожиткового мінімуму на одну особу в 

розрахунку на місяць; 

надання грошової допомоги для компенсації витрат на проведення 

терапевтичних, хірургічних стоматологічних послуг 

демобілізованим особам з числа ветеранів війни, які брали 

безпосередню участь в АТО, в розмірі, що не перевищує розміру 

прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць; 

50,00 

відшкодування вартості проведеного обстеження методом КТ та 

МРТ демобілізованим особам з числа ветеранів війни, які брали 

безпосередню участь в АТО, в розмірі 50% від вартості наданих 

послуг, але не більше прожиткового мінімуму на одну особу в 

розрахунку на місяць; 

50,00 

надання одноразової матеріальної допомоги на проведення 

складних хірургічних операцій (ендопротезування, 

слухопротезування, неврологічного, серцево-судинного, 

онкологічного напрямку тощо) демобілізованим особам з числа 

ветеранів війни, які брали безпосередню участь в АТО,  в розмірі до 

10 прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць; 

100,00 

надання грошової допомоги для компенсації витрат на проведення 

реабілітаційних послуг демобілізованим особам з числа ветеранів 

війни, які брали безпосередню участь в АТО, в розмірі, що не 

перевищує розміру прожиткового мінімуму на одну особу в 

розрахунку на місяць; 

250,00 

заходи щодо організації, проведення та відзначення пам’ятних дат, 

загальнодержавних свят (Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, Дня 

матері, Дня добровольця, Дня пам’яті загиблих учасників АТО, Дня 

захисника України, Дня Гідності та Свободи України, 

Міжнародного дня волонтерів), міських заходів 

50,00 

49. Бориспільська міська цільова програма з надання 

соціальної та правової допомоги демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали участь в АТО, та їх 

сім’ям на 2018-2020 роки 

надання у встановленому порядку одноразової адресної 

матеріальної допомоги учасникам АТО та  військовослужбовцям, 

учасникам АТО, які проходять службу за контрактом в особливий 

період; відшкодування витрат на освітні послуги учасникам АТО; 

сприяння в організації харчування дітей військовослужбовців з 

числа учасників АТО; сприяння літньому відпочинку у 

пришкільних таборах з денним перебуванням та оздоровленню і 

відпочинку дітей демобілізованих військовослужбовців з числа 

учасників АТО та учасників АТО; одноразове відшкодування 

вартості лікарських засобів для забезпечення ними демобілізованих 

учасників АТО 

3 609,80 



50. Броварська міська програма з надання соціальної 

та правової допомоги демобілізованим 

військовослужбовцям та військовослужбовцям, які 

брали (беруть) участь в АТО, та їх сім’ям на 2018 рік  

надання матеріальної допомоги демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали участь в АТО, у розмірі двох 

прожиткових мінімумів (на працездатну особу) та 

військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в 

антитерористичній операції, у розмірі одного прожиткового 

мінімуму (на працездатну особу) 

500,00 

51. Васильківська міська програма з надання  

соціальної та правової допомоги учасникам АТО 

надання одноразової адресної матеріальної допомоги 

демобілізованими особам, які брали участь в АТО; надання 

одноразової адресної матеріальної  допомоги пораненим учасникам 

АТО та  сім’ям загиблих  таких осіб; забезпечення дітей учасників 

АТО віком до 2-х років молочним харчуванням; харчування в 

освітніх закладах дітей, батьки яких беруть участь в АТО; щорічне 

оздоровлення сімей учасників АТО на базі відпочинку «Івушка» 

900,00 

52. Ірпінська міська комплексна програма "Турбота" 

на 2016-2020 роки 

надання одноразової адресної матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, які брали участь в АТО 
280,00 

53. Переяслав-Хмельницька міська програма 

«Турбота» на 2016-2020 роки 

надавати матеріальну допомогу малозабезпеченим сім’ям міста та 

учасникам АТО 
600,00 

54. Ржищівська міська комплексна програма 

підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей 

«Назустріч дітям» на 2018 рік 

надання одноразової адресної матеріальної допомоги та інших видів 

соціальної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих 

обставинах 

5,00 

55. Славутицька міська програма «Турбота» на 2016 – 

2020  роки 

надання матеріальної допомоги мобілізованим 

військовослужбовцям та членам їх сімей, учасникам АТО, членам 

сімей загиблих учасників АТО; надання матеріальної допомоги 

членам сімей загиблих учасників АТО, яким присвоєно звання 

«Почесний громадянин міста» (посмертно), на вирішення питання 

щодо спорудження пам’ятника на могилі загиблого; встановлення 

меморіальних дошок воїнам, загиблим в зоні проведення АТО 

245,50 

56. Фастівська міська комплексна програма «Турбота» 

на 2016-2020 роки 

одноразової допомоги при укладенні контракту для проходження 

військової служби в Збройних Силах України 1 000,00 

57. Обухівська міська  комплексна програма «Турбота» надання матеріальної допомоги сім’ям призваних 

військовослужбовців та демобілізованим учасникам АТО 
1 129,00 

58. Бучанська міська програма «З турботою про 

кожного» 

соціальний захист і підтримка учасників АТО та їх сімей шляхом 

надання матеріальної допомоги 
1 584,70 

 

Кіровоградська область 

№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг  коштів, 

затверджений в 



місцевому 

бюджеті на 

реалізацію 

бюджетної 

програми, на  

2018 тис. грн. 

1. 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 (рішення Кіровоградської обласної 

ради від 19.09.2014 № 650 зі змінами) 

фінансова, соціальна, медична, психологічна підтримка учасників 

АТО,  членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, сприяння 

вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам'яті 

загиблих героїв  

7 185,2  

Благовіщенський район 

2. комплексна програма підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей, громадян, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів 

проведення АТО на 2017-2018 роки (рішення 

Благовіщенської районної ради від 21.12.2016 №138) 

надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та сім'ям 

загиблих; забезпечення надання необхідної всебічної допомоги 

громадянам, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

та районів проведення АТО (створення належних умов для 

тимчасового проживання, сприяння у відновленні всіх соціальних 

виплат, надання безоплатної правової допомоги, медичних та 

освітніх послуг, допомоги у працевлаштуванні); надання 

додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; надання 

учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей 

загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних 

та соціальних послуг; забезпечення потреб у медичному 

обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО, у 

тому числі шляхом залучення лікувально-санаторних закладів, 

денних стаціонарів; увічнення пам'яті загиблих героїв 

45,0 

3. програма фінансової підтримки громадської 

організації Спілка учасників бойових дій АТО м. 

Благовіщенське  та Благовіщенського району на 2017 

-2018 рік (рішення Благовіщенської районної радою 

від 21.12.2016 №140 (зі змінами) 

фінансова підтримка діяльності спілки: витрати на проведення 

заходів, оплата праці, оплата видатків на оренду та комунальні 

послуги, транспортні витрати; створення банку даних учасників 

АТО Благовіщенського району та членів їх родин; соціальний 

супровід/супроводження сімей учасників АТО, забезпечення 

необхідними соціальними послугами: 

сприяння у безоплатному забезпеченні санаторно-курортним 

лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування учасників бойових дій АТО; 

сприяння у забезпеченні безоплатного зубопротезування та 

лікування у закладах охорони здоров’я району та області; 

популяризація ідеї патріотизму, гуманізму, толерантності шляхом 

проведення просвітницьких заходів в навчальних закладах; 

80,0 



висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на 

підтримку учасників АТО та членів їх сімей 

Бобринецький район 

4. районна комплексна програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців 

і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020 роки (рішення Бобринецької 

районної ради від 26.02.2016 №54) 

соціальний захист учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени 

яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного 

морально-психологічного стану, поліпшення ефективності 

взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з регіональними громадськими організаціями та 

іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО 

та членів їх родин 

255,8 

Вільшанський район 

5. районна комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих 

учасників АТО, постраждалих учасників Революції 

Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2018-

2021 роки (рішення Вільшанської районної ради від 

20.12.2017 №201 (зі змінами) 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,  

сім’ям загиблих та поранених учасників АТО:  

сім’ям загиблих – 5 000 грн.; 

поранених – 1 000 грн; 

на оздоровлення – 600 грн; 

на придбання дров – 900 грн 

168,0 

Гайворонський район 

6. районна комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО і членів їх сімей, сімей загиблих 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 

2014-2020 роки (рішення Гайворонської районної 

ради від 17.10.2014 №297 (зі змінами) 

фінансова, соціальна, психологічна підтримка учасників АТО та 

членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових 

проблем, вшанування пам’яті загиблих героїв 

150,0  

Голованівський район 

7. районна комплексна програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020 роки (рішення Голованівської 

районної ради від 25.12.2015 № 28 зі змінами)  

соціальна підтримка сімей загиблих учасників АТО, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих 

 

 

190,00 

Добровеличківський район 

8. районна комплексна програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2014-2020 роки (рішення 

Добровеличківської районної ради від 21.11.2014 № 

380) 

Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та 

поранених учасників АТО: сім’ям загиблих – 5,0 тис. грн., 

пораненим учасникам АТО – 2,0 тис. грн 

7,0  

Долинський район 

9. районна комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО і членів їх сімей, сімей загиблих 

надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам 

їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени 

40,0 



учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 

2014-2020 роки (рішення Долинської районної ради 

від 19.12.2014 № 425 (із змінами) 

яких загинули під час проведення АТО 

Знам'янський район 

10. районна комплексна програма соціального захисту 

населення «Турбота» на 2018-2020 роки (рішення 

Знам'янської районної ради від 22.12.2017 №377) 

надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих та 

поранених учасників АТО та ООС 

5,00 

Кіровоградський район 

11. районна комплексна програма соціальної підтримки                                                                                         

учасників АТО та членів їх сімей на 2018 рік (рішення 

Кіровоградської районної ради від 06.12.2017 № 278) 

надання одноразової грошової допомоги  учасникам АТО  або  

членам їхніх сімей для вирішення соціально-побутових питань  
200,00 

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах з числа дітей, батьки яких є учасниками АТО 

470,0 

першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів та 

забезпечення в них безкоштовним харчуванням дітей дошкільного 

віку, батьки яких є учасниками АТО 

230,00 

надання комплексу соціальних послуг демобілізованим  учасникам 

АТО, сім'ям військовослужбовців, загиблих  і поранених учасників 

АТО 

10,00 

надання допомоги сім’ям загиблих та померлих в результаті 

поранення учасників АТО в організації та проведенні похорону, 

встановлення пам'ятників 

100,00 

Компаніївський район 

12. районна комплексна програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам'яті 

загиблих на 2018-2020 роки (рішення Компаніївської 

районної ради  від 21.12.2017 №232) 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх 

сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, 

надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових 

питань, підтримання їх належного морально-психологічного стану, 

поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування з регіональними 

громадськими організаціями та іншими юридичними особами у 

сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин 

99,4 

13. комплексна програма соціального захисту ветеранів 

війни, праці, дітей війни, інвалідів та дітей-інвалідів, 

інвалідів по зору Компаніївського району на 2018-

2020 рік (рішення Компаніївської районної ради  від 

21.12.2017 №231) 

забезпечення своєчасного призначення компенсаційних виплат та 

пільг ветеранам, забезпечення безкоштовним проїздом на 

автобусних маршрутах загального користування та компенсації на 

послуги зв’язку пільговій категорії громадян 

227,5 

14. Районна програма санаторного оздоровлення 

ветеранів війни, інвалідів та членів сімей 

загиблих(померлих) на 2017-2020 рр (рішення 

Компаніївської районної ради  від 23.03.2017 №149) 

забезпечення ветеранів всіх категорій санаторно-курортним 

лікуванням 

18,0 

Маловисківський район 



15. районна комплексна програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам'яті  

загиблих на 2018-2019 роки (рішення 

Маловисківської районної ради від 22.12.2017) №234       

 

надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих та пораненим учасникам АТО, а також членам сімей осіб, 

які в даний час перебувають в зоні АТО  

160,0 

матеріальна допомога для придбання дров 200 особам:  членам 

сімей загиблих учасників АТО, особам з інвалідністю внаслідок 

війни, учасникам  АТО 

40,0 

Новгородківський район 

16. районна програма соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2018 рік (рішення Новгородківської 

районної ради 22.12.2017 № 226) 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх 

сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, 

підтримання їх належного морально-психологічного стану 

170,00 

Новоархангельський район 

17. районна комплексна програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2017-2019 роки (рішення 

Новоархангельської районної ради від 21.10.2016 № 

110) 

пораненим учасникам АТО – 1,0 тис. грн., членам сімей загиблих 

учасників АТО – 10,0 тис. грн; забезпечення безкоштовним 

дворазовим харчуванням учнів 1- 4 класів та  одноразовим 

харчуванням учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з числа дітей учасників АТО; забезпечення безкоштовним 

триразовим харчуванням вихованців дошкільних навчальних 

закладів з числа дітей військовослужбовців, які загинули під час 

проведення АТО та дітей учасників АТО 

304,0 

Новомиргородський район 

18. районна комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО і членів їх сімей, сімей загиблих 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 

2014-2020 роки (рішення від 12.11.2014 № 418) 

надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих та 

поранених учасників АТО, надання матеріальної допомоги 

учасникам АТО на лікування 

121,2  

Новоукраїнський район 

19. комплексна програма підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей – мешканців Новоукраїнського району 

на 2014-2020 роки (рішення районної ради 

від 19.11.2014 № 517) 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх 

сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, 

підтримання їх належного морально-психологічного стану, 

поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування з регіональними 

громадськими організаціями та іншими юридичними особами у 

сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин 

120,0  

Олександрівський район 

20. районна комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО і членів їх сімей, сімей загиблих 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 

2014-2020 роки (рішення Олександрівської районної 

ради від 24.10.2014 № 361 зі змінами) 

надання матеріальної допомоги мобілізованим учасникам АТО, 

сім’ям загиблих учасників АТО, пораненим учасникам АТО; 

надання адресної матеріальної допомоги на покращення 

матеріально-побутових умов проживання та на лікування  

329,00 



Олександрійський район 

21. районна комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО, членів їх сімей  та вшанування 

пам’яті загиблих на 2017-2019 роки (рішенням 

Олександрійської районної ради від 23.05.2017 № 

202) 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх 

сімей, у тому числі членів сімей загиблих учасників АТО, 

підтримання їх належного морально-психологічного стану 

5,0  

Онуфріївський район 

22. районна комплексна програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 

2018 рік (від 22.12.2017 №225) 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих (у 

разі виявлення) та поранених учасників АТО  

22,00 

придбання житла учасникам АТО 200,00 

забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей 

учасників АТО 

50,00 

організація поховання загиблих та померлих в результаті 

поранення учасників АТО  

20,00 

надання грошової винагороди учасникам АТО до державних свят – 

Дня Збройних Сил України та Дня захисника України 

10,00 

Петрівський район 

23. районна програма соціальної підтримки учасників 

АТО і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО 

та вшанування пам'яті загиблих на 2017-2018 роки 

(рішення Петрівської районної ради від 18.11.2016 № 

183 (в редакції від 18.08.2017 № 329) 

соціальна підтримка, медичне обслуговування учасників АТО, 

членів сімей загиблих і поранених учасників АТО 

156,30 

Світловодський район 

24. районна комплексна програма соціальної підтримки 

дітей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

поранених  учасників АТО  та вшанування пам'яті 

загиблих на 2014-2020 роки (рішення Світловодської 

районної ради від 21.11.2014 № 335) 

 -одноразова матеріальна допомога учасникам АТО на вирішення 

матеріально - побутових питань у сумі 1,5 тис. грн..; 

 -одноразова матеріальна допомоги пораненим учасникам АТО у 

сумі 2 тис. грн.; 

-одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих 

учасників АТО на поховання у сумі 4 тис. грн.; 

 -одноразова грошова допомога членам сімей для встановлення 

надгробків загиблим учасникам АТО - 10 тис. грн.; 

 -компенсація витрат на харчування дітей учасників АТО -                 

100,00 грн.;  

- одноразова матеріальна допомога в розмірі 5 тис. грн. 

військовослужбовцям, які вперше уклали контракт в особливий 

період, починаючи з 01.01.2018 року;  

- придбання житла або виплата грошової компенсації на 

придбання житла для учасників АТО, яким присвоєно звання 

Героя України, або нагороджені орденами «За заслуги», «За 

мужність», Богдана Хмельницького; 

167,0 



- нагородження учасників АТО, дітей учасників АТО відзнаками та 

цінними подарунками, грошовими виплатами до міжнародних та 

державних свят 

Устинівський район 

25. районна комплексна програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам'яті 

загиблих на 2015-2020 роки (рішення Устинівської 

районної ради від 09.10.2015 № 341 (зі змінами)  

надання щорічної матеріальної допомоги сім'ям загиблих, 

пораненим учасникам АТО та одноразової матеріальної допомоги 

учасникам АТО (за рахунок коштів селищної та сільських рад 

району)  

30,0  

надання матеріального заохочення особам, які вперше заключили 

контракт на військову службу до Збройних Сил України, у розмірі 

5,0 тис. грн. на 1 особу 

25,0  

м. Олександрія 

26. міська комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО і членів їх сімей, сімей загиблих 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 

2014-2020 роки (рішення Олександрійської міської 

ради  від 23.01.2015 №1525 зі змінами) 

Н надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

учасників АТО, пораненим учасникам АТО, військовослужбовцям 

з числа АТО, придбання житла для членів сімей загиблих у зоні 

АТО військовослужбовців; забезпечення оздоровленням та 

відпочинком, харчуванням дітей учасників  АТО; першочергове  

влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей 

дошкільного віку учасників АТО; надання безоплатної правової 

допомоги щодо захисту прав постраждалих, членів сімей загиблих 

під час проведення АТО; надання комплексу соціальних послуг 

сім’ям військовослужбовців, загиблих і поранених учасників АТО; 

безкоштовна диспансеризація військовослужбовців і поранених 

учасників АТО, членів їх сімей; направлення до  обласного 

госпіталю для ветеранів війни для отримання стаціонарної 

медичної допомоги; направлення на санаторно-курортне лікування 

за медичними показаннями демобілізованих учасників АТО; 

вивчення за місцем проживання потреб учасників АТО та їх сімей 

і визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують 

(складання соціального паспорта потреб учасника АТО); сприяння 

працевлаштуванню  громадян з числа учасників АТО, 

зареєстрованих в міськрайонному центрі зайнятості, в тому числі 

шляхом залучення їх до започаткування підприємницької 

діяльності шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово 

для організації власної справи 

100,0  

м. Знам'янка  

27. міська програма підтримки сімей загиблих учасників 

АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 

роки (рішення Знам'янської міської ради  від 

25.12.2015 № 52)   

надання пораненим учасникам АТО 3 тис. грн, членам сімей 

загиблих учасників АТО 15 тис. грн, санаторно-курортне 

лікування учасників АТО та членів сімей, надання матеріальної 

допомоги, капітальний ремонт, стаціонарне лікування. 

1189,5  



м. Світловодськ 

28. міська комплексна програма соціальної підтримки 

сімей учасників АТО, сімей поранених, загиблих 

військовослужбовців та учасників АТО і вшанування 

пам'яті загиблих на 2018-2020 роки (рішення 

Світловодської міської ради  від 21.11.2017 № 1026) 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та 

поранених учасників АТО 

85,0 

надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих учасників АТО для встановлення пам’ятників та 

впорядкування могил 

13,0 

надання допомоги сім’ям загиблих учасників АТО та померлих в 

організації та проведенні похорону 

10,0 

забезпечення безкоштовним дворазовим харчуванням учнів 1-4 

класів та одноразовим харчуванням учнів 5-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей, батьки яких є 

учасниками бойових дій АТО, або батьки яких загинули чи 

поранені під час проведення АТО 

60,5 

м. Кропивницький  

29. комплексна програма підтримки учасників АТО в 

східних областях України та членів їх сімей  на 2017-

2019 роки (рішення Кіровоградської міської ради від 

17.01.2017 № 759 (зі змінами) 

надання грошової допомоги; забезпечення медичної допомоги, 

безкоштовного відпуску лікарських засобів та зубопротезування; 

забезпечення безкоштовним оздоровленням дітей учасників АТО, 

їх харчуванням; вшанування пам'яті загиблих учасників АТО тощо 

11 661,0  

Бобринецька міська об’єднана територіальна громада 

30. програма надання одноразової матеріальної допомоги 

мешканцям Бобринецької міської об’єднаної 

територіальної громади, які опинились в складних 

життєвих обставинах, на 2018-2019 роки (рішення 

Бобринецької міської ради від 17.04.2018 № 1482) 

надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, які 

зазнали поранень, травм при виконанні службових обов'язків 

100,0. 

Великоандрусівська сільська об’єднана територіальна громада 

31. програма виплати адресної допомоги учасникам 

бойових дій, сім’ям померлих та загиблих учасників 

бойових дій та на поховання учасників бойових дій 

Великоандрусівської сільської ради 2018 рік (рішення 

Великоандрусівської сільської ради від 13.02.2017 № 

215)  

надання матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам 

бойових дій 

60,0 

Великосеверинівська сільська об’єднана територіальна громада 

32. комплексна програма підтримки учасників АТО в 

східних областях України та членів їх сімей - 

мешканців Великосеверинівської сільської ради на 

2017-2018 роки (затверджена рішенням сільської 

ради від 12.09.2017 №114)  

сприяння соціальній адаптації та поверненню до повноцінного 

життя учасників АТО та членів їх сімей шляхом надання 

організаційно-правової, медичної, соціальної, психологічної та 

матеріальної допомоги 

110,0  

33. програма відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на приміських 

маршрутах загального користування автомобільним 

забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян 

Великосеверинівської сільської ради на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах 

30,0 



транспортом на 2018 рік (рішенням сесії від 

22.12.2017 року № 292) 

загального користування та відшкодування компенсації за 

перевезення 

Ганнівська сільська об’єднана територіальна громада 

34. програма економічного та соціального розвитку 

Ганнівської об’єднаної територіальної  громади на 

2018 рік (рішення Ганівської сільської ради від 

22.12.2017 № 145)  

Соціальний захист та підтримка сімей учасників АТО, надання 

матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення учасників 

АТО та членів їх сімей 

10  

Дмитрівська сільська об’єднана територіальна громада 

35. програма соціального захисту малозабезпечених 

верств населення Дмитрівської сільської ради на            

2018 рік (рішенням Дмитрівської сільської ради від 

22.12.2017 року № 292) 

надання одноразової матеріальної допомоги пораненим 

мобілізованим військовослужбовцям-учасникам АТО; 

надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих, мобілізованим, військовозобов'язаним учасникам АТО; 

надання одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї для 

встановлення на території населених пунктів Дмитрівської 

сільської ради пам'ятних знаків загиблим в зоні АТО українським 

військовослужбовцям 

80,0 

Катеринівська сільська об’єднана територіальна громада 

36. програма підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей-мешканців Катеринівської сільської ради на 

2017-2020 роки (рішення Катеринівської сільської 

ради від 08.12.2017 № 40-2/2017) 

 

надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та сім'ям 

загиблих або померлих учасників АТО; 

соціальний супровід сімей учасників АТО; 

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання 

рівня здоров'я учасників АТО   

94,0 

Маловисківська міська об’єднана територіальна громада 

37. програма про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на  2018 – 2020 

роки (рішення Міловисківської міської ради від 

31.01.2018 № 849)  

надання матеріальної допомоги учасникам АТО, їх сім’ям та 

членам сімей загиблих учасників АТО, одноразова допомога 

громадянам, які виявили бажання проходити військову службу в 

Збройних Силах України та інших формуваннях за контрактом, 

допомога на поховання сім’ям, члени яких були мобілізовані та ін. 

200,0 

Новопразька селищна об’єднана територіальна громада 

38. програма соціального захисту населення 

Новопразької селищної ради на 2016-2020 роки 

(рішення сесії селищної ради від 25.04.2016 № 100) 

надання одноразової допомоги учасникам бойових дій, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в АТО  

50,0 

Новоукраїнська міська об’єднана територіальна громада 

39. міська програма підтримки учасників АТО та членів 

їх сімей-мешканців Новоукраїнської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

(рішення Новоукраїнської міської ради від 12.05.2015 

№ 1401 зі змінами) 

відшкодування Новоукраїнської ЖКП коштів за вивезення твердих 

побутових відходів; 

завезення шести кубів води на одне домоволодіння на рік за місцем 

реєстрації або фактичного місця проживання; 

звільнення від плати за харчування дітей у навчальних закладах; 

виплата дітям загиблих учасників АТО до 18 років, студентам до 

закінчення навчання (за місцем захоронення загиблого воїна АТО 

220,0  



або за місцем фактичного проживання дитини) в розмірі 2000 грн; 

оздоровлення дітей учасників АТО: відшкодування придбаної 

батьками путівки до дитячого оздоровчого закладу (один раз на рік 

на одну сім'ю); 

відвідування сімей учасників АТО та вручення подарунків до Дня 

Святого Миколая; 

відвідування сімей загиблих учасників АТО та вручення подарунків 

до Дня захисту дітей; 

надання матеріальної допомоги рідним (батькам, дружині) загиблих 

учасників АТО та учасників бойових дій на території інших держав 

в розмірі 1000 грн. (щороку до 15 лютого та 14 жовтня  -Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 

Дня захисника України) тощо 

Первозванівська сільська об’єднана територіальна громада 

40. програма соціальної підтримки окремих категорій 

населення, учасників АТО та членів їх сімей на 2018 

рік (рішення Первозванівської сільської ради  

28.12.2017 № 63) 

підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян та інших 

громадян, що опинились в складних життєвих обставинах, 

матеріальна підтримка призовників, яких скеровують у зону АТО, 

соціальний супровід, фінансова, соціальна, психологічна 

підтримка учасників АТО та членів їх сімей, родин загиблих під 

час проведення АТО тощо шляхом надання цільової допомоги  

400,0  

Помічнянська міська об’єднана територіальна громада 

41. комплексна програма підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей – мешканців Помічнянської ОТГ 

(рішення сесії від 30.01.2017 № 226) 

фінансова, соціальна, психологічна підтримка учасників АТО та 

членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових 

проблем 

139,0 

Приютівська селищна об’єднана територіальна громада 

42. програма соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників АТО, військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 

2018 рік (рішення Приютівської селищної ради від 

02.02.2017 № 278) 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів 

сімей загиблих під час проведення АТО, підтримки їх належного 

морально-психологічного стану 

200,0 

Смолінська селищна об’єднана територіальна громада 

43. комплексна програма соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам'яті 

загиблих на 2018-2020 року Смолінської селищної 

ради Маловисківського району Кіровоградської 

області (рішення селищної ради від 22.12.2017 № 31) 

матеріальна підтримка членів сімей загиблих та поранених 

учасників АТО 

31,0  

Соколівська сільська об’єднана територіальна громада 

44. цільова програма виплати адресної допомоги 

учасникам бойових дій Соколівської сільської ради на 

сприяння вирішенню матеріально-побутових, соціальних проблем, 

реабілітації учасників бойових дій, сімей померлих та загиблих 

600,0 



2018 рік (рішення Соколівської сільської ради від 

25.01.2018 № 957) 

учасників бойових дій  

Тишківська сільська об’єднана територіальна громада 

45. програма соціальної підтримки та захисту сімей, 

учасників, сімей учасників, сімей загиблих учасників, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та  

вшанування пам'яті загиблих на 2018-2020 роки 

(рішення Тишківської сільської ради від 12.02.2018 № 

104) 

надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО, 

пораненим учасникам АТО, членам їх сімей та сім'ям загиблих (у 

разі виявлення); надання учасникам АТО та членам їх сімей, у 

тому числі членам сімей у разі загибелі учасників АТО, 

комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; 

забезпечення  потреб у медичному обслуговуванні та підтримання 

рівня здоров'я учасників АТО, у тому числі через обласні 

лікувально-санаторні заклади, денні стаціонари, госпіталі 

ветеранів війни; забезпечення учасників АТО технічними 

засобами, іншими необхідними матеріалами та інше 

32,1  

 

Луганська область 

№ Назва програми Короткий зміст 

Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому 

бюджеті на 

реалізацію 

бюджетної 

програми, на 2018 

рік, тис. грн 

1 комплексна обласна програма медичного і 

соціального забезпечення учасників АТО та 

членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до 

них осіб на 2017-2019 роки 

реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів у регіоні, що 

спрямовані на покращення соціального, медичного захисту та 

надання матеріальної допомоги з метою забезпечення соціальної 

підтримки учасників АТО 

4 524,870 

2 м. Лисичанськ. Комплексна міська програма 

соціальної підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки 

надання комплексної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та 

членам сімей загиблих під час участі в АТО, підвищення 

поінформованості з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх 

сімей, поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування, 

органів державної влади з громадськими організаціями у сфері 

підтримки учасників АТО 

20,565 

3 м. Рубіжне. Комплексна міська  програма 

медичного та соціального забезпечення учасників 

АТО та членів їх сімей на 2018-2020 роки 

підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально-

психологічного мікроклімату в родинах учасників АТО, надання 

додаткових соціальних гарантій та адресних допомог, вирішення 

інших соціально-побутових питань 

фінансування 

заходів 

здійснюється за 

рахунок коштів, 

передбачених на 



фінансування 

виконавців заходу 

Програми 

4 Біловодський район. Програма соціального 

захисту ветеранів війни, праці, військової служби, 

учасників АТО та їх сімей, пенсіонерів та 

громадян похилого віку Біловодської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 

роки 

Надання пільг, компенсацій, забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням ветеранів війни (в тому числі учасників АТО)  

1204,5   

 

5 Білокуракинський район. Комплексна районна 

програма щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО на 2017-2020 

роки 

реалізація державної політики у сфері соціального захисту учасників 

АТО, сприяння їх інтеграції в суспільстві; конституційні права 

учасників АТО на професійну орієнтацію, навчання, освіту та 

зайнятість; створення сприятливих умов для співпраці учасників АТО 

з роботодавцями, профспілками, органами виконавчої влади у сфері 

проф. реабілітації та зайнятості; лікування, оздоровлення та медична 

реабілітація 

217,5 

6 Кремінський район. Районна комплексна 

програма соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників АТО, військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 

2017-2018 роки 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих, 

пораненим та демобілізованим учасникам АТО; надання безоплатної 

правової допомоги сім’ям загиблих та учасникам АТО; медичне 

обслуговування учасників АТО; національно-патріотичне виховання 

молоді 

30,0 

7 Марківський район Комплексна районна 

програма щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО на 2017-2019 

роки 

підвищення рівня соціального захисту щодо лікування, оздоровлення 

та медичної реабілітації учасників АТО, професійної орієнтації, 

навчання, освіту та зайнятість 

0,0 

8 Міловський район. Районна програма соціальної 

підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 

2018-2020 роки 

вирішення питань щодо підтримки учасників АТО, в тому числі на 

безкоштовне отримання ліків та лікування в медичних закладах 

110,7 

9 Новоайдарський район. Районна комплексна 

програма підтримки учасників АТО та членів 

їхніх сімей 

 

надання матеріальної допомоги пораненим учасникам АТО або 

членам сімей поранених учасників АТО, членам сімей загиблих 

учасників АТО, учасникам АТО, які отримали захворювання, 

пов’язані із несенням військової служби, або членам їх сімей 

300,0 

10 Новопсковський район. Комплексна районна 

програма соціального захисту населення 

Новопсковського району на 2016-2020 роки 

соціальна підтримка ветеранів війни, учасників АТО та інших 

соціально незахищених категорій населення шляхом надання 

додаткових соціальних гарантій, зменшення соціальної напруги, 

покращення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

0,0 



11 Попаснянський район. Районна програма щодо 

медичного, соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників АТО 

на 2017-2018 роки 

реалізація: 

- державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО, 

сприяння їх інтеграції в суспільство; 

- конституційних прав учасників АТО на професійну орієнтацію, 

навчання, освіту та зайнятість; 

- сприятливих умов для співпраці громадських формувань ветеранів 

війни та учасників АТО з роботодавцями, профспілками, органами 

виконавчої влади у сфері професійної реабілітації та зайнятості; 

- лікування, оздоровлення та медичної реабілітації учасників АТО 

68,16 

12 Сватівський район. Районна комплексна 

програма соціальної підтримки сімей учасників 

АТО, військовослужбовців і поранених учасників 

АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018 рік 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів сімей 

загиблих під час здійснення АТО, підтримання їх належного 

морально-психологічного стану 

450,0 

13 Станично-Луганський район. Районна програма 

щодо медичного та соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників АТО на 

2017-2018 роки  

підвищення рівня правової грамотності учасників АТО, покращення 

якості надання соціальних послуг, підвищення рівня медичного 

обслуговування, покращення якості надання реабілітаційних послуг, 

працевлаштування учасників АТО, підбір та пошук роботи, 

підвищення культурного рівня, формування патріотичних почуттів у 

молоді 

0,0 

14 Старобільський район. Районна програма щодо 

медичного, соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників АТО на 

2018-2020 роки 

надання нецільової благодійної допомоги демобілізованим 

учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО 

7,6 

15 Троїцький район. Районна програма соціального 

захисту ветеранів війни, військової служби, 

учасників АТО, військовослужбовців, ветеранів 

праці, пенсіонерів та інших пільгових категорій на 

2017-2020 роки 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

(померлих) учасників АТО у розмірі 5,0 тис. грн на сім’ю 

20,0 
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затверджени
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обласному 

бюджеті на 

реалізації 
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2018 рік, тис. 

грн. 

 

 

 

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 

(рішення Львівської обласної 

ради від 05.12.2017 № 552) 

 

 

 

 

надання та виплата одноразової адресної допомоги родинам, родичі яких загинули під час 

проведення АТО 

(виплата: по 100 000 грн., одноразово)  

 

1100,0 

 

надання  та виплата одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які 

повертаються з АТО, і  звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали 

суверенітет та територіальну цілісність України 

(виплата: по 3000 грн., одноразово) 

 

3 537,0 

призначення  і виплата  соціальних виплат дітям, пасинкам, падчеркам військовослужбовців, 

добровольців, волонтерів, які загинули  під час участі в АТО  або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО 

(виплата: по 2500 грн., щомісяця) 

 

 

6 240,0 

виготовлення та встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих  під час АТО  кошти 

виділяються 

при потребі 

надання і виплата одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам’ятних знаків на 

могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні 

(виплата: 31 963,44 грн., одноразово) 

 

500,00 

надання адресної допомоги на реабілітацію або санаторно-курортне лікування особам з 

інвалідністю внаслідок війни І, ІІ, ІІІ груп з числа осіб, які брали участь в АТО та Революції 

Гідності (особам з інвалідністю І групи – 25000 грн., особам з інвалідністю ІІ група – 15000 

грн., особам з інвалідністю ІІІ група – 10000 грн.) 

 

2 740,0 

компенсація вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників 

АТО (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО), батьків загиблих учасників АТО 

(виплата: до 1200 грн. на особу) 

 

3 363,6 

надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам -учасникам АТО на вирішення 

матеріально-побутових проблем (виплата: 8000 грн. на особу) 

 

736,0 

придбання житла для учасників АТО та родин Героїв Небесної Сотні на умовах 

співфінансування 

(виплата: 25 % з обласного бюджету) 

 

       9 755,4 

Жовківський район  Виплата 

одноразової 

допомоги по 

заяві 

отримувача 

(відповідно до 

порядку в 

перелік осіб 

включено 

300,0 

2. програма соціальної 

підтримки членів сімей 

загиблих (померлих) 

виплата одноразової допомоги по заяві отримувача 60,0 



учасників АТО та Героїв 

Небесної Сотні на 2018 рік 

3. програма надання 

одноразової грошової 

допомоги малозабезпеченим 

громадянам відповідно до 

розпорядження голови 

Жовківської 

райдержадміністрації 

виплата одноразової допомоги по заяві отримувача 300,0 

4. програма компенсації 

пільгового проїзду окремим 

категоріям громадян в 

автомобільному транспорті у 

Жовківському районі на 2018 

р. 

забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян  

 

850,0 

5. програма соціального 

захисту населення щодо 

надання соціальних гарантій 

бійцям-добровольцям АТО 

пільги на сплату ЖКП, санаторно-курортне лікування 

 

 

 

20,0 

Миколаївський район  Надання 
адресної 
допомоги 
особам, які 
беруть участь в 
АТО, з числа 
мешканців 
району 

50,0 
30,0 

6. програма соціального 

захисту населення 

Миколаївського району на 

2016-2018 рр. 

надання адресної допомоги особам, які беруть участь в АТО, з числа мешканців району 50,0 

 

30,0 

 

надання допомоги сім’ям загиблих та ранених осіб, які брали участь в АТО, з числа 

мешканців району 

Турківський район  Надання 

матеріальної 

допомоги 

згідно 

розпоряджень 

голови 

Турківської 

районної ради 

677,0 

7. програма виплати  адресної 

допомоги малозабезпеченим 

громадянам, учасникам АТО 

та їх сім’ям, родичам, які 

здійснюють поховання 

померлих чи загиблих 

учасників АТО у 2018 р 

надання матеріальної допомоги згідно розпоряджень голови Турківської районної ради 677,0 

м. Самбір  Виплата   

одноразових 

допомог   на 

вирішення 

побутових 

потреб від  

міського 

голови  та  

 

200,0 
 8. комплексна     програма  

соціального   захисту   

окремих   категорій  громадян  

м. Самбора  

виплата   одноразових допомог   на вирішення побутових потреб від  міського голови  та  

депутатів  за   заявами  учасників АТО та членів їх сімей   

200,0 



9. Програма  соціальної  

підтримки  ветеранів війни  та  

громадян,  постраждалих від 

аварії  на  ЧАЕС, за 

напрямком забезпечення 

санаторно-курортним 

лікуванням інвалідів війни, 

сімей загиблих, учасників 

бойових дій,  учасників війни  

та громадян,  постраждалих 

від аварії на ЧАЕС  ІІ 

категорії  

путівки учасникам АТО та  членам  сімей загиблих в АТО 120,0 

10. комплексна програма 

соціальної підтримки у місті 

Самборі учасників АТО-

бійців добровольчих 

формувань, Почесних 

громадян міста Самбора, 

інвалідів по зору  

відшкодування пільг за надані житлово-комунальні послуги 5 учасникам АТО-бійцям 

добровольчих формувань 

60,0 

11. програма соціальної 

підтримки сімей учасників 

бойових дій та сімей загиблих  

внаслідок  бойових  дій  в зоні  

АТО  

відшкодування коштів за харчування в школах дітей учасників АТО   60,0 

12. програма  надання  

одноразової  матеріальної   

допомоги  сім’ї  померлого 

учасника  бойових дій  в зоні  

проведення АТО на сході 

України  на 2018 рік 

 

виплата одноразової матеріальної допомоги  сім’ї  померлого учасника  бойових  дій  в зоні  

проведення АТО Мариновича  Миколи  Омеляновича, в якій  виховується неповнолітній син 

– студент технікуму 

10,0 

Сколівський район  Щорічна 

одноразова 

допомога 

надається 

учасникам 

АТО, 

добровольцям 

та сім’ям 

загиблих 

учасників 

АТО, а також 

637,0 

 

 

13. 

програма виплати 

одноразової адресної 

допомоги малозабезпеченим 

громадянам, учасникам АТО, 

учасникам БД та осіб з 

добровольчих батальйонів, 

Щорічна одноразова допомога надається учасникам АТО, добровольцям та сім’ям загиблих 

учасників АТО, а також малозабезпеченим громадянам Сколівського району 

637,0 



які брали участь в АТО і їх 

сім’ям у 2018 році 

Перемишлянський район  Забезпечити 

своєчасне та 

повне 

надання пільг 

згідно рішень 

обласної ради 

на житлово-

комунальні 

послуги, 

природний 

газ, послуги 

зв'язку. 

Забезпечити 

виплату 

одноразової 

грошової 

допомоги 

особам з 

інвалідністю І 

та ІІ групи по 

зору. 

Забезпечити 

виплату 

одноразової 

грошової 

допомоги 

дітям 

учасників 

бойових дій 

АТО на 

проїзд. 

Забезпечити 

виплату 

одноразової 

грошової 

допомоги 

військовослу

жбовцям, які 

вступили на 

військову 

1797,3 
 

14. програма в галузі соціального 

захисту населення у 

Перемишлянському районі  

на 2018 рік 

своєчасне та повне надання пільг згідно рішень обласної ради на житлово-комунальні 

послуги, природний газ, послуги зв'язку; 

виплата одноразової грошової допомоги дітям учасників бойових дій АТО на проїзд; 

виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які вступили на військову 

службу за контрактом; 

забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни 

1797,3 

 

Кам’янка-Бузький район  Надання і 

виплата 

грошової 

адресної 

допомоги 

сім’ям, родичі 

яких загинули 

або були 

поранені 

(контужені) 

під час 

виконання 

завдань в 

умовах 

здійснення 

АТО, сім’ям 

учасників 

АТО, які 

опинились в 

скрутній 

ситуації. 

187,55 

15. комплексна програма 

соціального захисту 

населення Кам’янка-

Бузького району на 2018 рік 

надання і виплата грошової адресної допомоги сім’ям, родичі яких загинули або були 

поранені (контужені) під час виконання завдань в умовах здійснення АТО, сім’ям учасників 

АТО, які опинились в скрутній ситуації 

187,55 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО, які потребують зубопротезування та 

супутніх стоматологічних послуг 

140,00 

придбання санаторно-курортних путівок для учасників АТО 72,45 

допомога військовослужбовцям ЗСУ за контрактом, які направляються в бойові частини в 

зону АТО 

50,00 

16. програма  фінансової 

підтримки громадської 

організації захисту прав та 

інтересів воїнів АТО на 2018 

рік 

забезпечення проведення спільно з іншими громадськими організаціями конгресів, 

конференцій, семінарів, фестивалів та інших заходів (реабілітаційних, духовно-

просвітницьких) для учасників АТО 

30,00 

Забезпечення проведення заходів для вшанування пам’яті героїв, які загинули під час 

проведення АТО, проведення марафонів, виставок, ярмарок, вечорів пам’яті та інших заходів 

20,00 

Дрогобицький район 

17. програма соціальної 

підтримки окремих категорій 

громадян Дрогобицького  

району на  2018  рік 

надання та виплата грошової допомоги ветеранам війни, особам з інвалідністю, добровольцям 

АТО 

270,0 

 надання та виплата у 2018 році одноразової грошової допомоги родинам загиблих під час 

проведення АТО, родинам учасників АТО, учасникам АТО 

300,0 

м. Стрий 

18. комплексна програма 

підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей на 2018 рік 

виплата одноразової грошової допомоги та відшкодування пільг  учасникам АТО та членам їх 

сімей  

460,0 



м. Червоноград 

19. програма надання пільг та  

адресної допомоги на оплату 

житлово-комунальних послуг 

окремим категоріям 

громадян м. Червонограда на 

2018 рік 

надання пільг з оплати  житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку учасникам бойових 

дій  бійцям-добровольцям; звільнення учасників АТО, членів їхніх сімей та членів сімей 

загиблих під час участі в АТО від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових 

територій 

321,0 

20. програма   соціального 

захисту окремих категорій  

громадян м. Червонограда на 

2018 рік  

надання  одноразової грошової допомоги учасникам АТО 1 364,0 

21. програма надання пільг з 

оплати послуг зв’язку та 

інших передбачених 

законодавством пільг та 

компенсацій за пільговий 

проїзд окремих категорій 

громадян на 2018рік 

забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам 

152,7 

Буський район 

22. програма соціального захисту 

населення Буського району 

на 2018-2020 роки (рішення 

сесії Буської районної ради 

21.12.2017) 

одноразова матеріальна допомога демобілізованим учасникам бойових дій, які брали 

безпосередню участь у бойових діях у районах проведення АТО 

20 ,0 

23. програма підтримки 

громадян-жителів Буського 

району, які підуть служити на 

військову службу за 

контрактом до Збройних Сил 

України у період з 2018-2019 

рр. 

забезпечення матеріальної підтримки військовослужбовців, які підуть служити на військову 

службу за контрактом до Збройних Сил України у період з 2018-2019 рр., шляхом надання їм 

одноразової грошової допомоги 

200,0 

Бродівський район 

24. програма соціального захисту 

окремих категорій населення 

Бродівського району на 2017-

2019 роки  

надання одноразової допомоги на лікування учасникам АТО та членам сімей загиблих і 

учасникам АТО – бійцям добровольчих формувань 

100, 000  

надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам АТО та родинам 

загиблих під час проведення АТО для вирішення соціально-побутових потреб, а також для 

130, 000  



сімей померлих з січня 2017р. демобілізованих, звільнених в запас учасників АТО, та 

учасникам АТО – бійцям добровольчих формувань;  

м. Новий Розділ 

25. міська комплексна програма 

підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей на 2018 рік та 

прогноз на 2019-2020 роки 

забезпечення придбання житла учасникам АТО на умовах співфінансування 220,00 

м. Дрогобич 

26. міська комплексна програма 

соціальної підтримки 

учасників АТО, членів родин 

загиблих під час 

безпосередньої участі в АТО 

та родин Героїв Небесної 

Сотні на 2017-2020 роки 

призначення та виплата одноразової адресної грошової допомоги родинам загиблих учасників 

АТО, демобілізованим учасникам бойових дій, добровольцям, а також учасникам АТО, які 

отримали поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних в зоні проведення АТО 

183,0 

м. Стебник 

27. Рішення Стебницької міської 

ради від 26.12.2017 № 337 

«Про бюджет м. Стебника на 

2018 рік» 

призначення та виплата одноразової адресної грошової допомоги родинам загиблих учасників 

АТО, учасникам бойових дій, добровольцям, а також учасникам АТО, які отримали 

поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних в зоні проведення АТО 

230,0 

Пустомитівський район 

28. районна комплексна 

програма на 2018-2020 роки 

щодо соціальної підтримки, 

адаптації 

військовослужбовців, 

учасників АТО та членів їх 

сімей, бійців добровольчих 

формувань, які отримали 

посвідчення бійця-

добровольця АТО та членів їх 

родин, сімей загиблих героїв 

під час Революції Гідності та 

в ході проведення АТО, 

вшанування пам’яті загиблих, 

проведення комплексних 

заходів з військово-

патріотичного виховання 

надання   одноразової   матеріальної   допомоги: 

- демобілізованим учасникам   АТО,  

-пораненим, травмованим (або одному з членів їх сімей),  

-сім’ям загиблих мешканців Пустомитівського району (учасників АТО та під час 

Революції Гідності), 

- громадянам, котрі відібрані та скеровані у військові частини чи навчальні центри 

Пустомитівським районним військовим комісаріатом; 

 

організація екскурсій для сімей загиблих учасників АТО, членів сімей загиблих у Революції 

Гідності, учасників АТО, бійців добровольчих формувань, які отримали посвідчення бійця-

добровольця АТО та постраждалих учасників масових акцій громадського протесту, членів їх 

родин 

 

Організація оздоровлення\відпочинку дітей з сімей:  

- учасників бойових дій; 

 - загиблих учасників АТО; 

 -бійців-добровольців АТО;  

550,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

210,00 

http://www.perechyn-rada.gov.ua/rishennja-rada/6sklykannja/192-tridcjat-druga-sesija/2568-rajonna-kompleksna-programa
http://www.perechyn-rada.gov.ua/rishennja-rada/6sklykannja/192-tridcjat-druga-sesija/2568-rajonna-kompleksna-programa
http://www.perechyn-rada.gov.ua/rishennja-rada/6sklykannja/192-tridcjat-druga-sesija/2568-rajonna-kompleksna-programa
http://www.perechyn-rada.gov.ua/rishennja-rada/6sklykannja/192-tridcjat-druga-sesija/2568-rajonna-kompleksna-programa
http://www.perechyn-rada.gov.ua/rishennja-rada/6sklykannja/192-tridcjat-druga-sesija/2568-rajonna-kompleksna-programa
http://www.perechyn-rada.gov.ua/rishennja-rada/6sklykannja/192-tridcjat-druga-sesija/2568-rajonna-kompleksna-programa
http://www.perechyn-rada.gov.ua/rishennja-rada/6sklykannja/192-tridcjat-druga-sesija/2568-rajonna-kompleksna-programa
http://www.perechyn-rada.gov.ua/rishennja-rada/6sklykannja/192-tridcjat-druga-sesija/2568-rajonna-kompleksna-programa


молоді, організації літніх 

таборів для дітей та юнацтва 

із елементами військово-

медичної підготовки (в новій 

редакції) 

-постраждалих учасників масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 

21.11.2013 до 21.02.2014 

29. цільова програма 

щодо надання соціальних 

гарантій малозабезпеченим 

верствам населення 

Пустомитівського району, що 

фінансується за рахунок 

коштів місцевого бюджету на 

2018 рік 

надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг в тому 

числі бійцям-добровольцям та членам сімей загиблих учасників АТО. 

Придбання санаторно-курортних путівок особам з інвалідністю, ветеранам війни, членам 

сімей загиблих, бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності 

та державного суверенітету на сході України та особам, які отримали тілесні ушкодження, 

побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у 

період з 21 листопада 2013р. по 21 лютого 2014р. 

300,00 

 

150,00 

м. Трускавець 

30. програма  

соціальної підтримки 

окремих категорій мешканців 

Трускавця на 2018-2020 роки 

адресна грошова допомога  мешканцям Трускавця - учасникам АТО за місяці перебування в 

зоні АТО; 

одноразова грошова допомога сім’ям загиблих учасників АТО; 

 

надання адресної допомоги учасникам АТО, які  потрапили в складні життєві обставини у 

зв’язку з довготривалою важкою хворобою, інвалідністю своїх дітей; 

 

відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування учасників бойових дій; 

 

надання одноразової грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг бійцям-

добровольцям АТО (ООС) 

400,0 

 

10,0 

 

20,0 

 

 

24,6 

 

60,0 

Сокальський район 

31. 

 

програма соціального захисту 

окремих категорій населення 

Сокальського району на 2018 

рік 

надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблого військовослужбовця, який 

загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби 

97,6 

надання одноразової грошової допомоги особі, яка здійснила поховання військовослужбовця, 

особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, які брали безпосередню 

участь в АТО (ООС) 

45,00 

оздоровлення, відпочинок дітей демобілізованих учасників бойових дій АТО (ООС), членів 

сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО (ООС) 

150,00 

підтримка соціальних заходів, які проводяться за участі учасників бойових дій АТО (ООС), 

учасників визвольних змагань та сімей загиблих учасників АТО (ООС) 

71,00 

Забезпечення соціальних гарантій та пільг бійцям-добровольцям АТО 50,00 



надання одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам 

бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО (ООС) 

100,00 

Стрийський район 

32. Районна Програма підтримки 

учасників АТО та членів їх 

сімей на 2018 рік 

надання одноразової грошової допомоги демобілізованим військовослужбовцям і звільненим 

особам, безпосереднім учасникам АТО, бійцям добровольчих формувань, членам їх сімей для 

вирішення соціально-побутових питань; 

відзначення пам’ятних дат та вшанування пам’яті загиблих осіб, які брали безпосередню 

участь в АТО, з наданням матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО 

 

600,00 

 

Миколаївська область 

Назва програми Короткий зміст 

Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому 

бюджеті на 

реалізацію 

бюджетної 

програми, на 

2018 рік, тис. грн. 

комплексна програма соціального 

захисту населення «Турбота» на період 

до 2020 року (рішення Миколаївської 

обласної ради від 22.12.2016 № 12) 

придбання житла для сімей учасників АТО, надання одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям та дітям загиблих та померлих учасників АТО, надання на 

конкурсній основі одноразової допомоги для відкриття власної справи учасниками 

АТО, надання фінансової підтримки ГО учасників АТО, підписка на періодичне 

друковане видання «Рідне Прибужжя» особам з інвалідністю – учасникам АТО 

14 630,9 

 

Одеська область 

№ 

з/п 

Назва програми 

Короткий зміст 

Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому 

бюджеті на 

реалізацію 

бюджетної 

програми, на 

2018 рік, тис. грн. 

Ананьївський район 



1. 

 

 

 

2. 

районна цільова програма соціальної 

підтримки населення на 2018-2020 роки 

"Соціальний захист населення в 

Ананьївському районі " 

надання цільової адресної допомоги сім’ям учасників АТО, осіб, які призвані 

до Збройних Сил України по частковій мобілізації і проходять службу в 

військових частинах 
59,84 

районна цільова програма поліпшення 

житлових умов та забезпечення житлом 

учасників АТО та їх сімей на 2017-2020 

роки 

надання цільової допомоги на поліпшення житлових умов УБД з числа 

учасників АТО та їх сімей (районний бюджет) 
985,0 

надання цільової допомоги на поліпшення житлових умов УБД з числа 

учасників АТО та їх сімей (бюджет виконавчих комітетів сільських рад 

району) 

60,0 

придбання на умовах співфінансування житла УБД з числа учасників АТО та 

їх сімей (міський бюджет) 
174,5 

Арцизький район 

3. районна комплексна програма 

«Соціальний захист ветеранів АТО та їх 

родин на 2018-2020 роки» 

надання матеріальної допомоги на лікування, на фінансування проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства та оплата витрат, пов’язаних з похованням осіб, з 

числа учасників АТО 

200,0 

Балтський район 

4. районна цільова програма підтримки 

населення на 2018-2020 роки «Захист і 

турбота». Додаток 3 «Додаткові 

соціальні гарантії ветеранам війни АТО 

та членам їх сімей, воїнам-

добровольцям, а також членам  сімей 

загиблих (померлих), захоплених у 

полон або оголошених зниклими безвісті 

учасників АТО» 

надання цільової адресної допомоги сім’ям військовослужбовців, осіб 

рядового і начальницького складу, працівників, які беруть участь в 

антитерористичній операції, та сім’ям з числа поранених і загиблих 

військовослужбовців в зоні АТО, які опинилися у скрутних життєвих 

обставинах  

60,0 

надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості 

санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, особам з 

інвалідністю внаслідок війни, воїнам-добровольцям з числа учасників АТО, у  

тому числі у разі спільного оздоровлення разом із сім’єю, та членам сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО і сімей захоплених в полон або 

оголошених зниклими без вісті учасників АТО один раз на рік за рахунок 

одного з бюджетів (вартість не більше 7000 грн.) в санаторіях Одещини 

21,0 

забезпечення зубним протезуванням учасників та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни, членів сімей загиблих та вдів померлих учасників війни (в т.ч. учасників 

АТО) 

50,0 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 

1303 „Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань" 

35,0 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям громадян 

відповідно до чинного законодавства ( в т.ч. учасників АТО) 
13,2 

Білгород-Дністровський район 



5. Шабівська об’єднана громада. 
Соціальна цільова програма 

«Милосердя» на 2018 рік 

надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення 

району, сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, особам з числа 

внутрішньо переміщених осіб, ветеранам війни, вдовам загиблих (померлих) 

ветеранів війни 

80,0 

придбання санаторно-курортних путівок для лікування в т.ч. ветеранів війни  30,0 

надання фінансової допомоги  військовослужбовцям, мобілізованим до 

військових частин на період проведення АТО, та їх сім'ям за поданням  

Білгород-Дністровського військового комісаріату у розмірі від 3000 грн до 

10000 грн одноразово залежно від сімейного стану та інших суттєвих потреб 

мобілізованого військовослужбовця 

60,0 

6. районна соціальна цільова програма 

«Милосердя в дії» на 2018-2020 рік 

надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення 

району, сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, особам з числа 

внутрішньо переміщених осіб, ветеранам війни, вдовам загиблих (померлих) 

ветеранів війни 

87,4 

надання фінансової допомоги  військовослужбовцям, мобілізованим до 

військових частин на період проведення АТО, та їх сім'ям за поданням  

Білгород-Дністровського військового комісаріату у розмірі від 3000 грн до 

10000 грн одноразово залежно від сімейного стану та інших суттєвих потреб 

мобілізованого військовослужбовця. 

15,0 

Біляївський район 

7. районна комплексна програма 

підтримки військовослужбовців, 

учасників АТО та членів їхніх сімей на 

2018-2020  

надання одноразової матеріальної допомоги для підтримки жителів 

Біляївського району, яких скеровують у зону проведення АТО, та членів їхніх 

сімей, сприяння вирішення питань матеріально-побутового забезпечення 

учасників АТО, соціально-побутових умов мобілізованих осіб та осіб, які 

брали участь в АТО та членів їхніх родин, а також членів сімей загиблих під 

час проведення АТО 

225,0 

надання матеріальної допомоги для виконання робіт з ремонту ветеранам АТО 250,0 

Березівський район 

8. районна цільова  програма  підтримки 

населення на 2018-2020  «Соціальний 

захист» 

надання цільової адресної допомоги мешканцям району на лікування та які 

опинилися у скрутних життєвих обставинах 
20,0 

забезпечення ліками за рецептами лікарів ветеранів війни 25,0 

забезпечення зубним протезуванням  ветеранів війни 25,0 

Болградський район 

9. районна цільова програма соціальної 

підтримки населення (рішення 

Болградської районної ради від 

14.01.2016 № 24-VII) 

програма створена з  метою підвищення якості соціальних послуг, створення 

умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки 

матеріального становища незахищених верств населення, сімей 

військовослужбовців учасників АТО і дітей військовослужбовців, що беруть 

участь в антитерористичній операції. 

722,99 

Великомихайлівський район 



10. районна цільова програма соціальної 

підтримки населення на 2018-2020 роки 

«Захист і Турбота»» 

соціальні гарантії мобілізованим особам, учасникам АТО на Сході України, 

ветеранам війни АТО та членам їх сімей, воїнам-добровольцям, а також 

членам сімей загиблих (померлих), захоплених у полон або оголошених 

зниклими без вісті учасників АТО 

216,0 

Захарівський район 

11. районна цільова програма «Соціальний 

захист ветеранів АТО та їх родин на 

2018-2020 роки» 

надання щорічної допомоги дітям (віком до 18 років, у разі навчання у середніх 

спеціальних та вищих навчальних закладах до 23 років) осіб, які загинули 

(померли), захоплені у полон або оголошені зниклими безвісті з числа 

учасників АТО 

4,0 

надання  щомісячної матеріальної допомоги одному з членів сім’ї на кожну 

дитину військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період 

їх перебування у зоні АТО на кожну дитину по 300,00 грн   

10,8 

надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО, 

сім’ям захоплених у полон або оголошених зниклими без вісті військових, у т. 

ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні АТО 

72,0 

надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю-військовослужбовцям, 

які брали участь у проведенні АТО 
24,0 

надання одноразової допомоги на проведення капітального або поточного 

ремонту житлових приміщень членів сімей загиблих (померлих), захоплених у 

полон або оголошених зниклими безвісті учасників АТО 

50,0 

Іванівський район 

12. районна програма соціального захисту, 

медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації 

учасників АТО в Іванівському районі на 

2016-2018 роки 

увічнення пам’яті воїнів, які виявили героїзм  у захисті України під час АТО, 

шляхом встановлення пам’ятних  знаків, меморіальних дошок 
15,0 

пільгове забезпечення учасників АТО ліками за рецептами лікарів та 

зубопротезуванням 
30,0 

придбання санаторно-курортних путівок учасникам бойових дій АТО 25,0 

Ізмаїльський район 

13. «Соціальний захист ветеранів АТО та їх 

родин в Ізмаїльському районі» на 2018-

2020 роки (рішення Ізмаїльської 

районної ради № 335-VII від 21.12.2017) 

- надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого учасника АТО; 

- надання матеріальної допомоги на лікування дітей учасників АТО та 

учасників АТО (за наявності показань); 

- надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного лікування 

35,0 

Кодимський район 

14. районна цільова програма підтримки 

малозабезпечених верств населення 

„Захист і турбота” на 2018-2020 роки 

надання цільової адресної допомоги учасникам АТО району на вирішення 

соціально-побутових питань 
170,0 

надання матеріальної допомоги пільговій категорії населення до пам’ятних 

дат 
10,0 

надання щорічної допомоги дітям (віком до 18 років, у разі навчання у 

середніх спеціальних та вищих навчальних закладах до 23 років) осіб, які 
10,0 



загинули (померли),  захоплені у полон або оголошені зниклими без вісті з 

числа учасників АТО 

надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного 

(хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високо-

технологічними матеріалами учасників АТО, воїнів-добровольців 

30,0 

надання додаткової компенсації на придбання 5 складометрів  дров членам 

сімей загиблих (померлих) учасників АТО, членам сімей захоплених в 

полон або зниклих безвісті учасників АТО, воїнам-добровольцям з числа 

учасників АТО 

15,0 

одноразова матеріальна допомога на встановлення надгробного пам'ятника 

загиблому учаснику АТО та воїнам-добровольцям 
15,0 

оплата витрат, пов'язаних з похованням осіб, з числа учасників АТО та 

воїнів-добровольців, які загинули під час бойових дій 
10,0 

встановлення на території району пам’ятних знаків, меморіальних дошок 

загиблим в АТО українським військовослужбовцям та воїнам-добровольцям 
10,0 

надання одноразової допомоги дітям  учасників АТО до Дня знань 25,0 

надання  матеріальної допомоги на навчання в одному з вищих навчальних 

закладах учасникам АТО та воїнам-добровольцям старше 23 років, 

незалежно від місця навчання 

10,0 

фінансова підтримка статутної діяльності „Районної спілки воїнів–

учасників АТО, інвалідів війни та членів сімей загиблих  

військовослужбовців  Кодимського району” 

5,0 

забезпечення  осіб з інвалідністю внаслідок війни слуховими апаратами та 

засобами корекції зору 
10,0 

забезпечення зубним протезуванням осіб з інвалідністю внаслідок війни та 

учасників бойових дій 
10,0 

Кілійський район 

15. районна цільова програма соціальної 

підтримки населення Кілійського 

району на 2018-2020 роки (рішення 

Кілійської районної ради від 22.12.2017 

№ 243-VII-XII) 

надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали участь 

у бойових діях в зоні  АТО  
5,0 

оплата  витрат, пов’язаних з похованням осіб, з числа учасників АТО та воїнів-

добровольців, які загинули під час бойових дій 
30,0 

забезпечення військовослужбовців, які брали участь у бойових діях в зоні 

АТО, пільговим зубопротезуванням 
4,0 

забезпечення військовослужбовців, які брали участь у бойових діях в зоні 

АТО, пільговими  медикаментами 
5,0 

вшанування пам’яті загиблих учасників АТО під час проведення Державних 

свят  та пам’ятних дат, пов’язаних із захистом Батьківщини 
3,0 

Любашівський район 



16. районна соціальна цільова програма  

«Милосердя в дії» на 2017-2019 роки 

надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам в період 2017-

2019 років 
50,0 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО на проведення  ремонту 

житла, проведення водопроводу 
100,0 

надання щорічної адресної допомоги учасникам бойових дій, сім`ям загиблих 

та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО до Дня 

незалежності України 

59,5 

Лиманський район 

17. районна цільова програма соціальної 

підтримки населення на 2018-2020 роки 

«Захист і Турбота» 

надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих в зоні проведення АТО, на 

лікування пораненим учасникам АТО 
800,0  

надання стипендій особам з інвалідністю-військовослужбовцям, які брали 

участь у проведенні АТО 
120,0  

надання щомісячної адресної допомоги особам з інвалідністю із числа 

учасників бойових дій в зоні АТО, сім’ям загиблих учасників АТО 
40,0  

Миколаївський район 

18. «Захист і Турбота» зубопротезування 15,0 

до свят 199,4 

виготовлення документів на землю 21,0 

Окнянський район 

19. комплексна підтримка учасників АТО та 

членів їх сімей на 2018-2020 роки                                                                                                                                                         

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та сім’ям 

загиблих 
102,5 

організаційні витрати пов'язані з похованням загиблого військовослужбовця з 

зони АТО 
21,0 

відзначення річниці загибелі земляків під час проходження служби в зоні 

АТО 
1,7 

проведення святкових та спортивних заходів до Дня захисника України 12,0 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій в зоні 

АТО, особам з інвалідністю АТО та сім’ям загиблих в АТО до Дня захисника 

України 

60,0 

передплата районної газети «Окнянський вісник» 2,8 

Овідіопольський район 

20. районна цільова програма соціальної 

підтримки населення на 2018 – 2020 

роки «Соціальний захист»  

придбання путівок на базу відпочинку с. Грибівка для учасників бойових дій 

АТО 
130,0 

надання щорічної допомоги дітям (віком до 18 років, у разі навчання у середніх 

спеціальних та вищих навчальних закладах до 23 років) осіб, які загинули 

(померли), захоплені у полон або оголошеними зниклими безвісті із числа 

учасників АТО, у розмірі 2000 гривень 

10,0 

надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості 

санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, особам з 
70,0 



інвалідністю внаслідок війни, воїнам-добровольцям з числа учасників АТО, у 

тому числі у разі спільного оздоровлення разом з сім’єю, та членам сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО і сімей захоплених у полон або 

оголошених зниклими безвісті учасників АТО один раз на рік за рахунок 

одного з бюджетів (вартість не більше 7000 гривень) в санаторіях Одещини 

надання додаткової компенсації на придбання твердого палива та скрапленого 

газу ветеранам війни з числа учасників АТО, членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО, членам сімей захоплених у полон або зниклих 

безвісті учасників АТО, воїнам-добровольцям з числа учасників АТО 

10,0 

вшанування пам’яті загиблих учасників АТО під час проведення Державних 

свят та пам’ятних дат із захистом Батьківщини 
5,0 

надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на ремонт житла 

(придбання будівельних матеріалів тощо) один раз на три роки 
100,0 

Подільський район 

21. районна комплексна програма на 

виконання обласної комплексної 

програми соціальної підтримки 

населення «Соціальний захист 

населення в Одеській області на 2018 

рік» 

надання додаткових соціальних гарантій для різних малозахищених категорій 

населення для посилення їх соціального захисту та медичного забезпечення 
350,0 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей на 

лікування, медикаменти та інше 
50,0 

Роздільнянський район 

22. районна комплексна програма 

підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей на 2018-2020 роки 

 програма розроблена з урахуванням потреб пільговиків та націлена на 

вирішення всіх проблемних питань учасників АТО Роздільнянського району  

та членів їх сімей в межах обсягу коштів районного бюджету 

150,0 

Ренійський район 

23. районна цільова програма соціальної 

підтримки населення на 2018-2020 роки 

«Соціальний захист населення в 

Ренійському районі» 

надання цільової адресної допомоги учасникам бойових дій, особам з 

інвалідністю внаслідок війни, сім’ям загиблих 
20,0 

Савранський район 

24. районна цільова програма соціальної 

підтримки населення на 2018-2020 роки 

«Соціальний захист Савранщини» 

надання додаткової компенсації членам сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО, членам сімей захоплених в полон або зниклих без вісті учасників АТО. 

Надання подарункових наборів учасникам АТО до Дня захисника України 

72,0 

Тарутинський район 

25. програма підтримки 

військовослужбовців, учасників АТО та 

членів їх сімей, осіб які постраждали 

під час участі у масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у 

період з 21 листопада 2013 року по 21 

соціальна підтримка, медичне обслуговування 130,0 



лютого 2014 року, а також членів сімей 

осіб, смерть яких пов’язана з участю у 

зазначених акціях, на 2018-2020 роки

 програми соціальної підтримки 

населення на 2018-2020 роки надання соціальних послуг у вигляді додаткових соціальних гарантій 1 200,0 

Татарбунарський район 

26. «З турботою про кожного» надання щорічної одноразової матеріальної допомоги на придбання твердого 

палива та скрапленого газу сім’ям загиблих (померлих) та оголошених 

зниклими безвісті військових, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, 

які брали участь у проведенні АТО  

20,0 

Ширяївський район 

27. районна цільова програма соціальної 

підтримки населення на 2018-2020 роки 

«Соціальний захист Ширяївщини» 

одноразова виплата пораненим в АТО по 2,5 тис. грн (4 чол.) 10,0 

одноразова допомога учасникам АТО по 1,0 тис. грн (60 чол.) 60,0 

фінансова підтримка громадської організації «Учасників АТО Ширяївського 

району «Гідність» 
9,9 

фінансова підтримка громадської організації «Щит : Одеса – Північ» 24,0 

Одеса 

28. міська цільова програма надання 

соціальних послуг та інших видів 

допомоги незахищеним верствам 

населення міста Одеси на 2018 – 2020 

роки 

надання адресної щомісячної муніципальної допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню 

участь у забезпеченні проведення АТО та сім’ям військовослужбовців, 

зниклих без вісті в зоні проведення АТО  

2 160,0 

надання адресної одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-

побутових проблем ветеранам війни та сім’ям загиблих (померлих) ветеранів 

війни, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО (крім 

діючих військовослужбовців та службовців силових відомств) 

1,618,0 

надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках ветеранам 

війни 
2 000,0 

безоплатні ритуальні послуги та поховання 2 500,0 

надання адресної одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок війни, учасникам бойових дій для компенсації вартості путівок 

санаторно-курортним закладам Одещини 

1 400,0 

м. Чорноморськ 

29. міська цільова  програма соціального 

захисту та соціальної підтримки 

ветеранів, інвалідів, одиноких 

пенсіонерів, малозабезпечених верств 

населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

щомісячна допомога особам з інвалідністю АТО 115,2 

щомісячна допомога на дітей сім’ям  учасників АТО 15,0 

щомісячна допомога сім’ям загиблих в АТО 28,8 

матеріальна допомога на неповнолітню дитину сім”ї загиблого в АТО 6,0 

спорудження надгробка на могилі померлого УБД 65,0 



Чорноморської територіальної громади 

на 2016-2020 роки 

м. Ізмаїл 

30. програма соціальної підтримки 

учасників АТО, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації  у Донецькій 

та Луганській областях та членів їх сімей 

на 2018 рік 

надання одноразової допомоги членам сімей загиблих осіб, які добровільно 

забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО, 

ООС в розмірі 2,0 тис. грн 
4,0 

надання одноразової допомоги малозабезпеченим учасникам бойових дій, які 

брали участь в АТО (ООС) на: 

- часткове погашення витрат на лікування і придбання медикаментів;  

- придбання засобів протезування, слухових апаратів, кардіостимуляторів, 

засобів гігієни; 

- часткову оплату послуг із зубопротезування; 

- часткове погашення заборгованості по оплаті комунальних послуг; 

- придбання твердого палива та зрідженого газу; 

- газифікацію житла; 

- придбання будівельних матеріалів та на ремонт житла 

30,0 

проведення святкових та урочистих заходів: 

- придбання наборів подарункових  солодощів до Дня Святого Миколая та до 

Новорічних свят дітям з сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС,  

дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій з числа 

учасників АТО, ООС 

6,3 

м. Білгород-Дністровськ 

31. міська цільова програма «Соціальний 

захист на 2018-2020 роки» 

надання одноразової допомоги учасникам АТО та їх сім’ям  45,0 

надання щомісячної грошової допомоги на кожну неповнолітню дитину 

учасників АТО  
65,0 

надання 50% пільг з оплати ЖКП учасникам АТО 462,0 

м. Біляївка 

32. програма соціального захисту населення 

Біляївської об’єднаної територіальної 

громади на 2016 – 2020 роки 

підвищення соціального рівня життя 110,0 

м. Балта 

33. 

 

 

 

 

 

програма соціальної підтримки 

населення Балтської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 

роки «Захист і турбота» 

підтримка громадської організації «Воїнське братство «Гідність і честь». 20,0 

безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами  лікарів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями населення  (в т.ч. учасників бойових дій АТО та членів сімей 

загиблих) 

90,0 

забезпечення зубним протезуванням  120,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 

 

 

відшкодування вартості  пільгового проїзду на міських та приміських 

маршрутах загального користування залізничним транспортом (в т.ч. 

учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) 

50,0 

відшкодування вартості  пільгового проїзду на міських та приміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом ( в т.ч. 

учасників АТО та членам сімей загиблих (померлих) 

130,0 

відшкодування пільг з послуг зв’язку ( в т.ч.  учасників АТО) 130,0 

програма соціальної підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей – 

мешканців Балтської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 

роки 

забезпечення безкоштовним  харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів з числа дітей, один із батьків яких загинув під час проведення АТО, та 

з оплатою 50% вартості - дітей учасників АТО 

58,0 

забезпечення безкоштовним триразовим харчуванням вихованців дошкільних 

навчальних закладів з числа дітей, один з батьків яких загинув під час 

проведення АТО,  та з оплатою 50% вартості- дітей учасників АТО 

120,0 

забезпечення стаціонарного лікування учасників АТО в Балтській ЦРЛ 100,0 

м. Подільськ 

35. міська цільова програма соціальної 

підтримки населення м. Подільськ на 

2018 рік 

надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань 

учасникам АТО (до встановлення статусу учасника бойових дій) 
20,0 

надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій та учасникам АТО для 

відшкодування витрат щодо оформлення земельної ділянки в приватну 

власність 

20,0 

надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО 20,0 

надання одноразової матеріальної допомоги матері загиблого учасника АТО 

Згуєвич Тетяні  Гаврилівні для придбання та встановлення пам'ятника сину на 

кладовищі 

12,0 

надання одноразової матеріальної допомоги матері загиблого учасника АТО 

Конокеєнко Ларисі Михайлівні для придбання та встановлення пам'ятника 

сину на кладовищі 

12,0 

м. Южне  

36. міська програма соціального захисту 

окремих категорій населення на 2017-

2020 роки 

надання одноразової грошової допомоги: 

мобілізованим особам – 3000 грн на 1 особу; 

демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь у проведенні АТО – 

5000 грн на 1 особу; 

пораненим військовослужбовцям-учасникам АТО – 10 000 грн. на 1 особу; 

сім'ям загиблих (померлих) військових учасників АТО – 30 000 грн на сім'ю 

135,0 

надання одноразової грошової допомоги громадянам міста з нагоди 

відзначення пам’ятних дат: 

- Дня захисника України (14 жовтня); 

- Дня Гідності та Свободи (21 листопада). 

175,0 

м. Теплодар 



37. міська цільова програма соціальної 

підтримки населення на 2017-2019 рр. 

«Захист і турбота» 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО 5,0 

 

Полтавська область 

№ 

з/п 
Назва програми Короткий зміст 

Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому бюджеті 

на реалізацію 

бюджетної програми 

на 2018 рік,                       

тис. грн. 

1 обласна комплексна програма 

соціального захисту і соціального 

забезпечення населення області на 

2013-2020 роки 

виплата щомісячної стипендії на кожну дитину загиблого (померлого) 

учасника АТО у розмірі прожиткового мінімуму (з 01.07.2018 по 1777 

грн) 

1 850,0 

забезпечення санаторно-курортним оздоровленням, зокрема, членів 

сімей загиблих учасників АТО, учасників-добровольців АТО, статус 

яким встановлено Комісією з визнання та встановлення статусу учасника 

- добровольця АТО обласної державної адміністрації 

1240,0 

родинна реабілітація демобілізованих військовослужбовців-учасників 

АТО спільно з членами сімей в санаторно-курортних закладах області 

1406,0  – з місцевих 

бюджетів 

надання матеріальної допомоги:  

сім’ям загиблих учасників АТО по 25 тис. грн.; 

на упорядкування території поховання у розмірі по 10 тис. грн.; 

військовослужбовцям, які отримали поранення, у розмірі до 15 тис. грн.; 

членам сімей осіб, які беруть участь в АТО, до 5,0 тис. грн.;                                                                                                                                                                                                                                                                  

учасникам-добровольцям АТО, по 5 тис.грн. одноразово при 

встановленні статусу 

1540,0 

надання щорічної разової адресної допомоги членам сімей загиблих 

учасників АТО по 2 тис. грн 
700,0 



надання щомісячної соціальної стипендії студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації державної та комунальної 

власності з числа учасників-добровольців АТО, статус яким встановлено 

Комісією, та їх дітей (до закінчення навчання, але не довше, ніж до 

досягнення ними 23 років), які навчаються за денною формою за 

державним замовленням 

100,0 

виплата додаткової матеріальної допомоги  на оздоровлення в 

санаторно-курортних закладах, які розташовані  на території 

Полтавської області, зокрема учасникам АТО та ООС 

1000,0 

фінансова  підтримка  організаційної діяльності обласних громадських 

організацій, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю, ветеранів, в 

т.ч. організацій учасників  АТО та членів сімей загиблих в АТО 

963,1 

виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових 

категорій громадян на міжміських і міжобласних маршрутах загального 

користування (протяжність перевищує 50 км), в т. ч. учасникам бойових 

дій АТО 

4000,0 

проведення лікування та реабілітації учасників АТО, осіб залучених до 

ООС, в тому числі учасників-добровольців АТО, статус яким 

встановлено Комісією, у госпіталях для осіб з інвалідністю внаслідок 

війни Полтавської області 

в межах бюджетних 

призначень 

комплексне соціальне супроводження членів сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО 

в межах бюджетних 

призначень 

реабілітація та психологічна підтримка учасників АТО та осіб, залучених 

до ООС, в тому числі учасників-добровольців АТО, статус яким 

встановлено Комісією 

в межах бюджетних 

призначень 

виплата грошової компенсації членам сімей загиблих 

військовослужбовців, смерть яких пов’язана з безпосередньою участю в 

АТО,  які потребували поліпшення житлових умов відповідно до норм 

Житлового кодексу та в подальшому придбали житло за рахунок 

власних коштів, на умовах співфінансування з місцевих бюджетів 50% та 

50% з обласного бюджету 

в межах бюджетних 

призначень 

надання субвенцій з обласного бюджету на виконання місцевих програм 

забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей в розмірі 

до 25% опосередкованої вартості спорудження житла та в межах 

нормативної площі, що надається громадянам 

в межах бюджетних 

призначень 



2 обласна програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2015-2019 роки 
100% оплата путівок з обласного бюджету дітям осіб, визнаних 

учасниками бойових дій відповідно до п. 19 частини першої статті 6 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального 

захисту», дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі 

проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції  

16600,0 ( загальна 

сума на фінансування 

програми)     

3 обласна програма реалізації 

молодіжної політики, підтримки сім’ї, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2015-

2019 роки 

надання допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих 

обставинах, а саме: 

- здійснення патронату соціально незахищених сімей з метою надання 

необхідної допомоги. Проведення акцій підтримки сімей, що потребують 

особливої соціальної уваги, в тому числі сімей учасників бойових дій; 

- проведення інформаційної кампанії щодо надання державних 

соціальних гарантій соціально вразливим сім’ям з дітьми 

450,0 

4 програма соціального забезпечення та 

соціального захисту населення м. 

Полтава "Турбота" на 2018 рік 

матеріальна допомога членам сімей загиблих  ветеранів війни з числа 

учасників АТО (за зверненнями) (по 3000,00 грн кожному 

щоквартально) 

840,0 

матеріальна допомога батькам (опікунам)  дітей до 18-ти років 

(включно), один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі 

проведення АТО  (по 1000 грн кожному щоквартально) (за зверненнями, 

за наявності відповідних документів) 

80,0 

матеріальна допомога на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО (за зверненнями)  

(по 10000 грн кожному)  

100,0 

Продовження виплати одноразової матеріальної допомоги учасникам 

бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 

АТО (за зверненнями), для тих, хто не отримав зазначену допомогу 

протягом 2015-2017 років   (по 1000 грн кожному) 

300,0 

Одноразова матеріальна допомога до Дня матері, зокрема, матерям 

загиблих  учасників АТО (за зверненнями) (по 2000 грн кожній)  
60,0 

Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих ветеранів 

війни АТО (за списком та за зверненнями) (по 300 000 грн кожному) 
7800,0 



відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян, в т. ч. членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників 

АТО 

3060,5 

надання коштів для організації безоплатного одноразового гарячого 

харчування (сніданок) учнів 5-11 класів у закладах загальної середньої 

освіти усіх типів комунальної форми власності для учнів, один з батьків 

яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та для 

учнів, батьки яких брали безпосередню участь в  АТО та отримали 

статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, 

або учасника війни (за наявності відповідних документів) 

694,6 

надання коштів для організації безкоштовного харчування вихованців 

закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів навчально-

виховних комплексів усіх типів комунальної форми власності для дітей, 

один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, 

захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, та для дітей, батьки яких брали безпосередню участь в  АТО та 

отримали статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю 

внаслідок війни, або учасника війни (за наявності відповідних 

документів) 

792,3 

надання коштів для забезпечення безоплатним гарячим  харчуванням 

(сніданок) учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти 

державної форми власності, батьки яких брали безпосередню участь в 

АТО та отримали статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю 

внаслідок війни, або учасника війни, та учнів, які брали безпосередню 

участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій, або особи з 

інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни (за наявності 

відповідних документів) 

105,1 

5 1. Програма 

економічного і соціального розвитку 

Лубенського району  
на 2018 рік 

надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО та військовослужбовцям, які отримали 

поранення, контузію, каліцтво чи захворювання під час участі в АТО 

75,0 

відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) учасників АТО 50,0 

здійснення компенсаційних виплат 50-ти відсотків оплати за житлово-

комунальні послуги та придбання твердого палива та скрапленого газу 

членам сімей загиблих (зниклих безвісти) учасників АТО та учасників 

бойових дій на території інших держав у межах соціальних норм 

21,4 



надання учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, 

безповоротної часткової бюджетної фінансової допомоги на будівництво 

(придбання) житла за рахунок коштів обласного бюджету (в розмірі 25% 

нормативної вартості житла) за умови надання самим учасником 

бойових дій інформації про інші 75% фінансування придбання житла, з 

яких 25% – за рахунок коштів районного бюджету 

140,0 

виплата грошової компенсації членам сімей загиблих 

військовослужбовців, смерть яких пов’язана з безпосередньою участю в 

АТО, статус яким надано відповідно до абзацу восьмого пункту 1 статті 

10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» і які потребували поліпшення житлових умов відповідно до 

норм Житлового кодексу та в подальшому придбали житло за рахунок 

власних коштів, на умовах співфінансування 50% з місцевих бюджетів та 

50% з обласного бюджету 

280,0 

надання фінансової підтримки Лубенській районній спілці ветеранів 

АТО 
10,0 

2. Програма соціального захисту 

населення Лубенського району 

«Турбота» на 2018-2019 роки 

надання одноразової грошової допомоги за зверненнями громадських 

організацій з метою вшанування громадян з нагоди відзначення 

визначених на державному рівні пам’ятних дат: 

до Дня захисника України (учасники АТО) 

7,0 

6 комплексна програма соціальної 

підтримки учасників АТО, учасників-

добровольців АТО, членів сімей 

загиблих учасників АТО, членів сімей 

полонених, воїнів-інтернаціоналістів та 

зниклих безвісті учасників АТО на 

2018-2020 роки Полтавського району 

додаткові пільги на оплату житлово-комунальних послуг 80,0 

фінансова підтримка учасникам АТО та членам їх сімей 70,0 

медичне обслуговування в т.ч.: 

забезпечення безкоштовними медикаментами, зубопротезування 
160,0 

7 програма соціального захисту 

населення Хорольського району на 

2017-2020 роки 

надання одноразової грошової допомоги потерпілим 

військовослужбовцям (військовозобов’язаним, резервістам), членам 

сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (військовозобов’язаних, 

резервістів), дітям (до 18 років) загиблих (померлих) 

військовослужбовців, які брали участь в АТО  

100,0 

організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)  демобілізованих 

військовослужбовців,  які  проходили військову службу в районах 

проведення  АТО, осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали 

участь в АТО,   членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) та 

дітей (віком до 7 років) загиблих учасників АТО разом з матір’ю  

(батьком, законним представником) у санаторно-курортних закладах 

50,0 



забезпечення здійснення компенсаційних виплат додаткової пільги на 

житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО 

10,0 

забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в АТО, а також осіб з інвалідністю І-ІІ групи з 

числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 

потребують поліпшення житлових умов 

300,0  (районний, 

сільські та інші 

бюджети) 

надання компенсації вартості придбаного за рахунок власних коштів 

житла  членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО 
100,0 

забезпечення відшкодування компенсаційних виплат фізичним особам, 

які здійснили поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни 

70,8 (обласний 

бюджет, районний, 

міський та сільські 

бюджети, кошти 

ОТГ) 

забезпечення надання 75-відсоткової пільгової знижки з оплати за  

житлово-комунальні послуги особам, яким встановлено статус 

«учасника-добровольця АТО» 

21,3 

забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових 

діях на території інших держав, а також членів їх сімей, та внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України 

1524,0 (державний, 

обласний, районний, 

сільські та місцевий 

бюджети, кошти 

ОТГ, інші кошти) 

відшкодування витрат абонентної плати за користування телефоном та 

установки телефонів учасникам війни, учасникам бойових дій,  особам з 

інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) 

ветеранів війни 

165,0 (районний 

бюджет та сільські 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад) 

відшкодування витрат на безоплатний проїзд міським та приміським 

пасажирським автомобільним транспортом загального користування осіб 

з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій 

440,0 (районний 

бюджет, бюджет 

міської ради, 

бюджети сільських 

рад, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад) 

проведення відшкодувань компенсаційних витрат за пільговий проїзд на 

залізничному транспорті осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників 

бойових дій 

66,0 



8 районна програма підтримки  учасників 

бойових дій, учасників АТО, 

військовозобов’язаних, призваних під 

час часткової мобілізації, та членів їх 

сімей, громадян, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та 

районів проведення АТО 

Чорнухинського району на 2017- 2018 

роки 

надання одноразової допомоги військовозобов’язаним, призваним під 

час часткової мобілізації, військовослужбовцям військової служби за 

контрактом 

160,0 (сільські та 

районний бюджети) 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, пораненим, 

травмованим (або одному з членів їх сімей) 

10,0 (сільські 

бюджети) 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) 

мешканців Чорнухинського району – військовослужбовців, призваних 

під час часткової мобілізації,  учасників АТО 

22,0 (сільські та 

районний бюджети) 

забезпечення організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) 

демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в 

районах проведення АТО, та членів їх сімей (дружини, (чоловіка), 

неповнолітніх дітей) 

240,0 (сільські та 

районний бюджети) 

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей учасників бойових 

дій, учасників АТО, військовозобов’язаних, призваних під час часткової 

мобілізації, та дітей громадян-переселенців з тимчасово окупованих 

територій та районів проведення АТО 

100,0 

забезпечення безкоштовним триразовим харчуванням вихованців 

дошкільних навчальних закладів з числа дітей учасників бойових дій, 

учасників АТО, військовозобов’язаних, призваних під час часткової 

мобілізації, та дітей громадян-переселенців з тимчасово окупованих 

територій та районів проведення АТО 

54,0 

9 програма соціального захисту 

населення Шишацького району на 

2017-2018 роки «Турбота» 

надання щорічної разової допомоги учасникам АТО, а саме: учасникам 

бойових дій, членам сімей загиблих у розмірі 50 % прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на 1 січня поточного року; особам з 

інвалідністю внаслідок війни в розмірі 100% прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на 1 січня поточного року 

за потреби 

компенсація вартості проживання учасникам бойових дій з числа 

учасників АТО за період проходження ними професійної адаптації (за 

умови надання підтверджуючих документів) 

за потреби 

відшкодування витрат членам сімей загиблого (померлого) 

військовослужбовця, який брав безпосередню участь у проведенні АТО, 

на встановлення надгробного пам’ятника 

10,0 

надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих, 

зниклих безвісті) військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов’язаних), які були призвані на військову службу під час 

15,0 



мобілізації і загинули (померли, зникли безвісті) захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування потерпілій 

(пораненій) особі, або одному із членів сім’ї, яка захищала незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, а також брала 

безпосередню участь у проведенні АТО 

18,0 

надання грошової допомоги дітям загиблих (померлих) 

військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також брали безпосередню участь у 

проведенні АТО 

2,0 

10 комплексна програма підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей – 

мешканців м. Лубни 

звільнення від сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкової 

території (квартирної плати), управління багатоквартирним будинком; 

надання додаткової пільги зі сплати за користування житлово-

комунальними послугами 

84,0 

організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих 

військовослужбовців, осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали 

участь в АТО, членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти)  та 

дітей (віком до 7 років) загиблих учасників АТО разом з матір’ю 

(батьком, законним представником) 

158,0 

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх та 

вихованців дошкільних навчальних закладів  з числа дітей учасників 

АТО 

340,0 

11 комплексна програми соціальної 

підтримки учасників АТО, осіб, 

залучених до здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях під 

час проведення операції Об’єднаних 

сил (ООС) м. Миргород на 2018 рік  

надання  одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) 

учасникам АТО (ООС), та щорічної допомоги членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО (ООС) 

70,0 

надання  одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-

побутових питань  (у зв’язку із скрутними життєвими обставинами) 

сім’ям учасників АТО (ООС) 

115,0 

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх  та 

вихованців дошкільних навчальних закладів із сімей учасників АТО 

(ООС) 

962,0 

організація поховання (транспортування тіла загиблого, ритуальні 

послуги, поминальний обід) загиблих (померлих) осіб, які брали участь в 

ООС 

20,0 

12 1. Програма забезпечення житлом 

учасників АТО та членів їх сімей на 

2017-2020 роки 

у м. Кременчуку 

забезпечення житлом 

учасників АТО та членів їх сімей 
 4 000,0 



 

2. Міська комплексна програма 

соціальної підтримки учасників АТО, 

постраждалих учасників Революції 

Гідності, членів їх сімей, членів сімей 

загиблих учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб та фінансової 

підтримки громадських і волонтерських 

об’єднань на 2018-2020 роки у м. 

Кременчуку 

надання матеріальної допомоги 2 420,0 

торгівельне обслуговування продуктовими наборами членів сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО  
31,3 

пільга в розмірі 50-відсотків на оплату житлово-комунальних послуг 

сім’ям загиблих учасників АТО 
390,3 

навчання учасників бойових дій, які приймали участь в АТО,  у вищих 

навчальних закладах м. Кременчука 
45,9 

соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій АТО, членів 

їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО  
279,1 

надання послуг перукаря, швачки, взуттьовика в територіальних центрах 

міста учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників 

АТО  

59,1 

пільгове харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, батьки 

яких (особи, що їх замінюють) є учасниками бойових дій, або загинули в 

зоні проведення АТО 

302,8 

Пільгове харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, батьки 

яких (особи, що їх замінюють) є учасниками бойових дій, або загинули в 

зоні проведення АТО 

747,2 

додаткове фінансування на лікування в стаціонарних відділеннях 

міських лікарень учасників АТО та членів їх сімей (на період 

перебування годувальника в зоні АТО) 

200,0 

безкоштовне зубопротезування учасників АТО  100,0 

проведення поховання загиблих (померлих) учасників АТО  141,6 

організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) учасників АТО, 

які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації та 

були звільнені у запас, а також членів їх сімей (дружини (чоловіка), 

неповнолітніх дітей) 

185,9 

здійснення оплати послуг з поховання, організації поминального обіду та 

ритуальних атрибутів волонтера, члена ГО «АТО-Майдан-Кременчук» 

Дементєєва О.О. за рахунок коштів міського бюджету 

12,8 

фінансова підтримка діяльності громадських об’єднань учасників АТО, 

волонтерських об’єднань та громадських об’єднань внутрішньо 

переміщених осіб 

1 255,0 

фінансова підтримка громадських та волонтерських об’єднань для 

здійснення волонтерської діяльності в зоні АТО 
100,0 



13 районна комплексна програма 

соціального захисту осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, учасників 

АТО, мобілізованих та окремих 

пільгових категорій населення                                      

на 2013-2020 роки Гадяцького району 

надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які 

беруть безпосередню участь в АТО, та членам їх сімей, а також 

громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації на 

особливий період та членам їх сімей 

10 

організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих 

військовослужбовців, поліцейських, у тому числі з підрозділів 

особливого призначення, які проходили службу в районах проведення 

АТО, осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали участь в АТО, 

членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) та дітей (віком до 

7 років) загиблих учасників АТО разом з матір’ю (батьком, законним 

представником) 

115,0 (районний 

бюджет – 70,0; 

міський бюджет – 

45,0) 

виплата адресної допомоги на проїзд у міському пасажирському 

транспорті загального користування  та приміських маршрутах членів 

сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа дітей, вдів та батьків 

учасників АТО, вдів військовослужбовців, які не є пенсіонерами за віком 

або отримують пенсію у зв’язку із втратою годувальника, пенсію за 

вислугою років 

85,0 (районний 

бюджет - 42,5; 

міський бюджет – 

42,5) 

14 1. Районна програма реалізації 

державної соціальної політики, 

спрямованої на посилення соціального 

захисту найбільш вразливих верств 

населення «Турбота» на 2017-2021 роки 

Глобинського району 

надання 50-відсоткової знижки членам сімей загиблих та зниклих 

безвісті учасників АТО за користування житлово-комунальними 

послугами в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів, 

визначених чинним законодавством 

35,0 

надання грошової допомоги матерям загиблих воїнів в зоні АТО 5,0 

надання одноразової грошової допомоги дітям (до 18 років)  загиблих 

(померлих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, в розмірі 1000 

грн 

6,0 

2. Міська програма «Соціальний 

захист» на 2016-2020 роки                                       

м. Глобине 

відшкодування додаткової пільги за житлово-комунальні послуги на 

картковий банківський рахунок членам сімей загиблих та зниклих 

безвісті учасників АТО 

30,0 

15 1. Програма підтримки соціально 

вразливих верств населення 

Диканського району «Турбота» 

надання одноразових матеріальних допомог членам сімей загиблих 

учасників АТО 
3,0 

надання  пільг  на  оплату  житлово-комунальних  послуг  членам сімей 

загиблих учасників АТО (50%) 
4,6 

2. Програма підтримки громадських 

організацій інвалідів, ветеранів та 

учасників АТО, діяльність яких має 

соціальну спрямованість в Диканському 

районі 

підтримка діяльності громадської організації «Асоціація учасників АТО 

Диканщини» 
40,0 



16 1. Програма «Турбота» на 2016-2020 

роки Карлівського району одноразова грошова матеріальна допомога 96,0 

2. Районна програма забезпечення 

учасників АТО та членів їх сімей 

житлом у 2017-2020 роках Карлівського 

району 

оплата першого внеску  в розмірі 50% вартості житла 400,0 

3. Районна комплексна програма 

соціального захисту та соціального 

забезпечення населення Карлівського 

району на 2013-2020 роки 

організація відпочинку (із наданням оздоровчих послуг) 

демобілізованим військовослужбовцям, які проходили військову службу 

в районах проведення АТО, та осіб, які в складі добровольчих 

батальйонів брали участь в АТО (членів їх сімей (дружина, чоловік, 

неповнолітні діти) 

14,0 

17 1. Програма економічного і соціального 

розвитку Машівського району на 2018 

рік 

забезпечення соціальної підтримки потерпілим (пораненим) та членам 

сімей загиблих (померлих) учасників АТО, в тому числі надання пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг, а також одиноким особам або 

членам сімей осіб, які беруть участь в АТО, та членам сімей осіб, 

мобілізованих в Збройні Сили України 

23,0 

матеріальна допомога особам, які виявили бажання проходити військову 

службу за контрактом у Збройних Силах України 
10,0 

2. Районна комплексна програма 

«Турбота» Машівського району 

на 2016-2020 роки 

надання додаткової пільги (крім передбаченої законодавством пільги у 

розмірі 50 відсоткової знижки з оплати за житлово-комунальні послуги в 

межах соціальних нормативів користування житлово-комунальними 

послугами) у розмірі 50 відсоткової знижки за житлово-комунальні 

послуги членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників АТО 

шляхом надання адресної грошової допомоги 

2,2 

компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом 

окремих категорій громадян  
34,8 

надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку 46,0 

18 1. Районна цільова програма 

покращення соціального 

обслуговування найбільш  вразливих 

верств населення Пирятинського 

району у 2018 році (рішення  двадцять 

дев’ятої сесії сьомого скликання від 

28.02.2018) 

надання додаткової 50% пільги з оплати за житлово-комунальні послуги 

членам сімей учасників АТО 
8,5 



2. Програма соціального захисту 

військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників АТО 

та членів їх сімей, які проживають на 

території населених пунктів 

Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, на 2018 рік 

надання щоквартальної матеріальної допомоги для оплати за житлово-

комунальні послуги членам сімей учасників АТО 
72,0 

3. Районна комплексна програма 

“Всебічний захист соціально-

економічних прав ветеранів війни, 

праці, військової служби, пенсіонерів, 

інвалідів та учасників АТО  на 2018 

рік” Пирятинського району 

організація та проведення зустрічей з учасниками АТО за місцем 

проживання (сільська місцевість); відзначення урочистостей та 

святкових дат 

20,0 

надання спортивно-оздоровчих послуг у тренажерних залах 40,0 

проведення  заходів на території Пирятинської ОТГ 23,0 

19 комплексна районна програма 

соціального захисту населення 

«Турбота» Чутівського району на 

2016-2018 роки 
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися 

в складній життєвій ситуації, та на лікування, в тому  числі потерпілим  

та членам  сімей загиблих (померлих) учасників АТО 

рішення щодо 

надання матеріальної 

допомоги 

приймаються 

районною комісією з 

питань фінансування 

заходів вказаної 

програми за потреби 

проведення відшкодування витрат за надані послуги  по виготовленню та 

встановленню зубних протезів учасникам АТО 
за потреби 

організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)  демобілізованих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь  в АТО та мають 

інвалідність 

за потреби 

надання пільг окремим категоріям пасажирів, які мають право на 

пільговий проїзд  автомобільним транспортом на міжміських маршрутах 

загального користування  відповідно до чинного законодавства 

за потреби 

20 комплексна програма соціального 

захисту населення Решетилівського 

району на 2016-2020 роки  

надання додаткових пільг, компенсацій особам з інвалідністю, 

учасникам АТО та їх родинам 
30,0 

матеріальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей 16,5 

фінансова підтримка громадських організацій району 34,0 

організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)  демобілізованих 

військовослужбовців, які  проходили військову службу в районах 

проведення  АТО, та осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали 

10,0 



участь в АТО, дітей віком до 7 років загиблих учасників АТО разом з 

матір’ю (батьком, законним представником) 

21 районна комплексна програма 

соціального захисту осіб з особливими 

потребами, ветеранів війни, учасників 

АТО на 2013-2020 роки 

Новосанжарського району 

надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, особам, які переселилися в 

Новосанжарський район  з тимчасово окупованої території та території 

проведення АТО у східному регіоні на вирішення соціально-побутових 

питань, потерпілим та членам сімей загиблих (померлих) 

військовослужбовців (військовозобов’язаних,резервістів), які брали 

участь в АТО, та осіб, які були призвані на військову службу під час 

мобілізації, на особливий період, і загинули при виконанні обов’язків 

військової служби, та іншим категоріям громадян 

100,0 

організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)  демобілізованих 

військовослужбовців,  які  проходили військову службу в районах 

проведення  АТО, та членів їх сімей (дружини (чоловіка), неповнолітніх 

дітей) у санаторно-курортних закладах 

60,0 

22 районна програма підтримки соціально 

вразливих верств населення 

Великобагачанського району 
«Турбота» 2016-2018 роки 

виплата матеріальної допомоги членам сімей  осіб, які беруть участь в 

АТО в районах її проведення 
25,0 

додаткова  50% пільга з оплати  за житлово-комунальні послуги членам 

сімей загиблих учасників АТО 
22,1 

компенсаційні виплати за пільговий  проїзд окремим категоріям 

громадян на залізничному транспорті ( в т.ч. учасникам АТО) 
10,0 

23 районна комплексна програма 

соціального захисту осіб з особливими 

потребами, ветеранів війни, учасників 

АТО на 2013-2020 роки 

Гребінківського району  

безкоштовне перевезення міським пасажирським транспортом та 

приміськими маршрутами членів сімей загиблих (померлих) ветеранів 

війни з числа дітей, вдів та батьків учасників АТО, вдів 

військовослужбовців, які не є пенсіонерами за віком або отримують 

пенсію у зв’язку з втратою годувальника, пенсію за вислугою років 

12,0 

надання додаткових пільг (крім передбачених законодавством пільги у 

розмірі 50% знижки оплати за ЖКП в межах соціальних нормативів 

користування) у розмірі 50% знижки за ЖКП членам сімей загиблих та 

зниклих безвісті учасників АТО 

12,0 

24 програма підтримки соціально 

вразливих верств населення 

Зіньківського району                                                   
на 2018-2020 роки „Турбота” 

надання одноразової матеріальної допомоги соціально вразливим 

верствам населення, потерпілим військовослужбовцям 

(військовозобов’язаним, резервістам), які отримали поранення, контузію, 

каліцтво чи захворювання, та соціального забезпечення громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та 

районів проведення АТО, особам, що отримали поранення під час 

виконання обов’язків в зоні АТО 

148,6 



відзначення державних свят та пам’ятних дат (День захисника України 

тощо) 
3,0 

25 районна комплексна програма 

соціального захисту осіб з особливими 

потребами, ветеранів війни, учасників 

АТО на 2013-2020 роки Кобеляцького 

району 

надання одноразової матеріальної допомоги потерпілим  (пораненим) 

військовослужбовцям, учасникам АТО та членам їх сімей, які 

перебувають у скрутному становищі 

154,0 

організація відпочинку  (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих 

військовослужбовців, які проходили військову службу в районах 

проведення АТО,  та членів їх сімей (дружини (чоловіка), неповнолітніх 

дітей) у санаторно-курортних закладах 

60,0 

26 комплексна програма підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей-

мешканців Козельщинського району 

на 2018 рік 

соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей:                                                        

надання матеріальної допомоги; 

335,6 

надання додаткової 50% пільги з оплати за житлово-комунальні послуги 

членам сімей загиблих учасників АТО; 

санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО; 

безкоштовне харчування дітей учасників бойових дій з числа АТО в 

дошкільних закладах та учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл; 

зубопротезування учасників бойових дій з числа АТО 

27 районна програма підтримки соціально 

вразливих верств населення 

Котелевського району на 2016-2020 

роки «ТУРБОТА» 

пільговий проїзд учасників бойових дій, що брали участь в АТО, та 

безкоштовне проходження медичних оглядів (1000 грн. кожному) 
220,0 

щомісячна грошова допомога дітям, батьки яких брали участь в АТО та 

смерть яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, 

проходженням військової служби та захистом Батьківщини (або 

одноразово за заявою отримувача) 

24,0 

оплата лікування (амбулаторного і стаціонарного) та зубопротезування 

учасників АТО та членів їх родин 
45,0 

28 районна програма  соціального захисту 

осіб з  обмеженими фізичними 

можливостями, ветеранів війни,  

учасників АТО та найбільш вразливих 

верств населення   Лохвицького 

району на 2013-2020 роки 

надання щорічної  адресної допомоги  членам сімей загиблих  (помер-

лих) учасників АТО на  оплату житлово-комунальних послуг 
75,0 

організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих 

військовослужбовців, які проходили військову службу в районах 

проведення АТО та членів їх сімей (дружини (чоловіка), неповнолітніх 

дітей) у санаторно-курортних закладах 

92,0 

29 районна комплексна програми 

соціального захисту і соціального 

забезпечення населення Оржицького 

району  на 2013-2020 роки  

організація відпочинку  (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих 

військовослужбовців, які проходили військову службу в районах 

проведення АТО,  та членів їх сімей (дружини (чоловіка), неповнолітніх 

дітей) у санаторно-курортних закладах 

60,0 



надання матеріальної  допомоги мешканцям  Оржицького району, які 

опинилися у скрутному становищі внаслідок  непередбачених обставин 
145,0 

30 1. Районна комплексна програма 

соціального захисту і соціального 

забезпечення населення Семенівського 

району на 2013-2020 роки 

забезпечення безкоштовним зубопротезуванням військовослужбовців, 

які брали участь в АТО    
37,0 

2. Пільгове зубопротезування 

декретованої групи населення 

Семенівської ОТГ на 2018-2020 р. 

забезпечення безкоштовним зубопротезуванням військовослужбовців, 

які брали участь в АТО    
5,3 

31 комплексна програма  підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей – 

мешканців Миргородського  району 

на 2017-2020 роки 

одноразова матеріальна допомога учасникам АТО 100,0 

заходи із психологічної реабілітації, соціальної та профадаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням 

сучасних технологій постраждалим учасникам АТО 

24,6 

32 міська комплексна програма 

соціального захисту та соціального 

забезпечення населення м. Горішні 

Плавні на 2017-2020 роки 

надання разової грошової допомоги особам, які беруть або брали участь 

в АТО, та членам їх сімей 
за потреби 

надання разової грошової допомоги батькам, які мають статус члена 

сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни з числа військовослужбовців, 

які брали участь в АТО 

50,0 

забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок міського бюджету 

дітей військовослужбовців, які перебувають на службі у Збройних Силах 

України за контрактом, на період їх перебування в зоні проведення АТО, 

дітей батьків-осіб з інвалідністю внаслідок війни та дітей, батьки яких 

загинули під час проведення АТО                                                                                                                                                                                                                                    

48,4 

33 районна комплексна програма 

соціального захисту і соціального 

забезпечення населення 

Кременчуцького району на 2013 - 

2020 роки 

забезпечення матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників 

АТО на оплату ЖКП в розмірі 50%. 
13,0 

забезпечення соціальної та професійної адаптації учасників АТО (крім 

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку) 
89,6 

організація санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих 

ветеранів війни з числа учасників АТО та учасників-добровольців АТО 
15,3 

 

Рівненська область 

 
№ 

з/п 

Область, район Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому 

бюджеті на 



реалізацію 

бюджетної 

програми на 

2018 рік, 

тис.грн. 

1. 

 
Рівненська обл. 

  

1. Обласна програма 

соціального захисту учасників 

АТО 

підтримка, медичний та соціальний захист, адаптація, 

психологічна реабілітація, зубопротезування, професійна 

підготовка (перепідготовка) учасників АТО, членів їх сімей; 

організація та проведення пошукових робіт із вилучення та 

транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців 

до місця остаточного поховання 

 

 

530,00 

2. Обласна програма 

матеріальної підтримки 

найбільш незахищених верств 

населення на 2018-2022 роки 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих в 

АТО 

500,00 

3. Обласна програма "Ветеран" 

на 2014-2018 роки 

фінансова підтримка статутної діяльності громадської 

організації "Обласна ветеранська спілка учасників АТО 

Рівненщини" та громадської організації "Спілка учасників 

бойових дій та АТО (УВО)" 

245,00 

4. Інші заходи в галузі охорони 

здоров’я 

забезпечення лікування учасників бойових дій з числа учасників 

АТО 

100,00 

  2. Березнівський 

район 

про районну програму 

соціального захисту учасників 

АТО та членів їх сімей 

надання медичної допомоги, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

АТО та підвищення рівня соціального захисту членів їх сімей 

 

 

80,0 

3. Володимирецький 

район 

1. Районна програма 

матеріальної підтримки 

учасників АТО, мобілізованих 

осіб та осіб, які зараховані на 

військову службу за 

контрактом у ЗСУ на 2018 

2. Районна програма 

соціального захисту учасників 

АТО та їх сімей 

1. Посилення соціального захисту учасників АТО, 

мобілізованих осіб та осіб, які зараховані на військову службу за 

контрактом у ЗСУ на 2018 

 

 

 

2. Соціальна підтримка ветеранів війни – добровольців, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на сході України, в частині забезпечення 

зубопротезуванням учасників АТО 

160,0 

 

 

 

 

 

30,0 

4. Гощанський 

район 

1. Районна програма 

матеріальної підтримки 

учасників АТО, сімей загиблих 

учасників АТО, 

військовослужбовців, 

призваних на військову службу 

надання: 

- одноразової грошової допомоги на вирішення соціально – 

побутових питань військовослужбовцям, призваним на 

військову службу за контрактом; 

- грошової допомоги на лікування учасникам АТО;  

340,0 

 

 

 

 

 



за контрактом, та 

мобілізованих осіб чергової 

хвилі мобілізації на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Районна програма 

соціального захисту учасників 

АТО на 2015-2018 роки 

 

 

 

 

 

 

3. Районна програма 

фінансового та матеріального 

забезпечення діяльності 

громадської організації 

"Гощанська районна спілка 

ветеранів учасників АТО" на 

2018 рік 

 

 

- щорічної одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих 

учасників АТО у період 2014-2017 років; 

- одноразової грошової допомоги  сім’ям у зв’язку з настанням 

смерті після демобілізації учасника АТО; 

- одноразової грошової допомоги на вирішення соціально- 

побутових питань мобілізованим особам чергової хвилі 

мобілізації; 

- грошової допомоги у разі поранення, контузії, травми, 

захворювання внаслідок участі в АТО 

 

 

відшкодування витрат вартості виготовлення землевпорядної 

документації учасникам АТО щодо надання у власність 

земельних ділянок; 

організація та проведення громадських робіт із соціального 

захисту сімей, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО; 

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей із сімей 

учасників АТО  

 

проведення заходів  по вшануванню учасників бойових дій; 

надання матеріальної допомоги сім’ям  загиблих, тих, що 

пропали безвісти, померлих, особам з інвалідністю, учасникам 

бойових дій; 

проведення  спортивно-масової роботи серед молоді, організація 

спортивних заходів, турнірів, приурочених вшануванню пам’яті 

загиблих та померлих  учасників  бойових  дій, придбання 

призів, цінних подарунків, дипломів, грамот;  

турнір з міні-футболу  "Кубок пам’яті і гідності"  в честь 

вшанування загиблих воїнів АТО; 

участь у районних та селищних заходах (день Незалежності 

України, день Захисника Вітчизни, день Збройних Сил України, 

тощо). 

поїздка активістів громадської організації на обласні і 

всеукраїнські заходи, присвячені вшануванню учасників АТО, 

зустрічі з іншими ветеранськими організаціями районів області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

52,8 

 

 

60,0 

 

 

65,0 

5. Демидівський 

район 

про районну програму 

соціального захисту учасників 

АТО 

організація та проведення громадських робіт із соціального 

захисту сімей, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО 

3,4 



6. Дубенський район 1. Програма матеріальної 

підтримки найбільш 

незахищених верств населення 

Дубенського району на 2018-

2020 роки 

 

2. Районна програма "Здоров'я 

нації" 

 

3. Районна програма "Дитяче 

харчування" на 2016-2019 роки 

 

4. Районна програма 

відпочинку та оздоровлення 

дітей і розвитку мережі 

дитячих закладів  

оздоровлення і відпочинку на 

період до 2022 року 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам їх сімей, 

членам сімей загиблих, ветеранам війни – добровольцям та 

найбільш незахищеним верствам населення 

 

 

 

зубопротезування учасників АТО 

 

 

безкоштовне харчування в закладах освіти пільгових категорій 

дітей, в тому числі дітей учасників АТО 

 

надання субвенції обласному бюджету для компенсації вартості 

путівок на оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки 

110,0 

 

 

 

 

 

11,5 

 

 

973,9 

 

 

46,6 

7. Дубровицький 

район 

районна програма соціального 

захисту військовослужбовців 

та членів їх сімей на 2017-2020 

роки 

фінансова, соціальна, психологічна підтримка 

військовослужбовців та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх 

соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті героїв у разі 

їх загибелі 

1700,0 

8. Зарічненський 

район 

районна програма соціального 

захисту учасників АТО 

(рішення районної ради від 

07.10.2015 за № 602 (із  

змінами) 

медичне, соціальне забезпечення, соціальна адаптація, 

психологічна реабілітація, професійна підготовка 

(перепідготовки) учасників АТО 

82,00 

9. Здолбунівський 

район 

1. Районна програма 

соціального захисту громадян 

на 2017-2019 роки 

 

 

2. Районна програма 

соціального захисту учасників 

АТО 

 

 

 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам району, 

в тому числі сім’ям загиблих учасників АТО, 

військовослужбовцям чи сім’ям військовослужбовців, які 

беруть участь в АТО 

 

організація та проведення громадських робіт із соціального 

захисту сімей, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО та ветеранам війни-добровольцям, які брали 

участь в АТО; 

організація робіт та сприяння у виготовлені землевпорядної 

документації щодо надання земельних ділянок; 

1487,00 

 

 

 

 

10,00 

 

 

 

50,00 

 

 



організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей із сімей 

учасників АТО; 

здійснення заходів щодо забезпечення безоплатного харчування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців 

дошкільних начальних закладів 

70,00 

 

550,00 

10. Корецький район 1. Районна програма 

соціального захисту учасників 

АТО (рішення районної ради  

від 23.06.2015  № 532 (із 

змінами) 

 

 

 

2. Районна програма 

матеріальної підтримки 

учасників АТО, мобілізованих 

осіб та осіб, які зараховані на 

військову службу за 

контрактом на 2018 рік 

(рішення районної ради від 

01.03.2018  № 337) 

забезпечення медичного, соціального захисту, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО 

 

 

 

 

 

здійснення матеріальної підтримки учасників АТО 

 

120,00 –

передбачено 

програмою  

(20,0 – 

планується 

виділити до кінця 

року ) 

 

100,00 

11. Костопільський 

район 

районна програма матеріальної 

підтримки 

військовослужбовців, 

призваних Костопільським 

районним військовим 

комісаріатом на військову 

службу за контрактом на 2018 

рік 

здійснення матеріальної підтримки військовослужбовців, 

призваних Костопільським районним військовим комісаріатом 

на військову службу за контрактом 

470,0 

12. Млинівський 

район 

1. Районна програма 

соціального захисту учасників 

АТО 

 

2. Районна програма 

"Милосердя" на 2017-2018 

роки 

 

 

3. Районна програма 

оздоровлення та відпочинку 

забезпечення надання медичної, соціальної допомоги, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки учасників 

АТО 

 

надання грошової та гуманітарної допомоги малозабезпеченим 

громадянам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші 

особливості потребують соціальної підтримки та допомоги, в 

т.ч. ветеранам війни, учасникам та сім’ям учасників АТО  

 

забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

0,0 

 

 

 

450,00 

 

 

 

 

6,0 



дітей і розвитку мережі 

дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку на період до 

2022 року 

13. Острозький район районна програма соціального 

захисту учасників АТО 

(рішення Острозької районної 

ради  від 30.07.2015 № 583) 

забезпечення доставки учасників АТО автотранспортом на 

стаціонарне лікування в "Рівненський обласний госпіталь 

інвалідів війни" Рівненської обласної ради та в зворотному 

напрямку до місця проживання після завершення курсу 

лікування; 

надання матеріальної допомоги мобілізованим особам, які 

проходять службу на території проведення АТО 

5,0 

 

 

 

 

15,0 

 

14. Рівненський район районна програма соціального 

захисту учасників АТО                

(рішення від 07.05.2015 року № 

183 (зі змінами) 

 

заходи щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації  та 

психологічної реабілітації учасників АТО 

 

663,5 

15. Сарненський 

район 

1. Районна програми 

соціального захисту учасників 

АТО на 2015-2018 роки 

 

 

 

 

2. Районна програма "Ветеран 

на 2014-2018 роки" 

забезпечення медичного, соціального захисту, професійної 

адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, забезпечення безоплатного 

харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 

звільнення від плати за харчування вихованців дошкільних 

навчальних закладів; 

 

на підтримку статутної діяльності: 

громадській організації "Сарненська ветеранська спілка 

учасників АТО та захисників Вітчизни" 

громадській організації "Сарненська спілка учасників бойових 

дій та АТО "УВО" 

1041,5 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 

 

20,0 

16. м. Дубно  1. Міська програма соціального 

захисту учасників АТО в м. 

Дубно на 2015-2018 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання щорічної разової матеріальної допомоги на кожну 

неповнолітню дитину загиблого (померлого) учасника АТО; 

 

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей із сімей 

учасників АТО; 

 

здійснення заходів щодо забезпечення безоплатного харчування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів та звільнення від 

плати за харчування вихованців дошкільних навчальних 

закладів, батьки яких є учасниками АТО 

 

18,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 



2. Програма матеріальної 

підтримки малозабезпечених 

верств населення міста на 

2016-2020 роки 

надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які брали 

безпосередню участь у проведенні АТО в розмірі                          

1000 грн. 

17. м. Вараш міська програма соціального 

захисту та підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей – 

мешканців 

м. Вараш на 2018-2020 роки 

(рішення міської ради від 

13.10.2017 №872) 

- надання матеріальної одноразової допомоги  учасникам АТО; 

- надання одноразової грошової допомоги членам сім’ї  

військовослужбовця або добровольця, який загинув під час 

виконання  ним обов’язків військової служби у зоні проведення 

АТО; 

- юридична допомога учасникам АТО та членам їх сімей 

700,0 

18. м. Острог 1. Міська програма здійснення 

компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян та 

відшкодування пільг з оплати 

послуг зв’язку на 2017-2018 

роки 

 

2. Міська програма соціального 

захисту учасників АТО 

 

3. Міська програма „Ветеран” 

на 2014-2018 роки 

 

 

4. Програма забезпечення 

мобілізаційної підготовки, 

оборонної роботи, призиву 

громадян України на строкову 

військову службу до лав 

Збройних Сил України та 

інших військових формувань в 

м. Острозі на 2016-2020 роки 

надання пільг з послуг зв’язку для  пільгових категорій, в тому 

числі АТО 

 

 

 

 

 

 

забезпечення зубопротезуванням учасників АТО 

 

 

надання грошової допомоги для пільгової категорії громадян (в 

тому числі учасникам АТО), які опинилися в складних життєвих 

ситуаціях 

 

надання матеріальної допомоги постраждалим 

військовослужбовцям та членам їх сімей 

90,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

170,0 

 

 

 

10,0 

19. м. Рівне комплексна міська соціальна 

програма "Турбота" на 2016-

2020 роки 

 

різні види цільових соціальних виплат, а саме: 

1) щомісячних: 

одному з членів сім'ї (батьки, вдови, неповнолітні діти) загиблих 

учасників АТО для часткового покриття витрат на оплату 

комунальних послуг; 

 

 

173,5 

 

 

 



- Свідерському Роману Олександровичу - опікуну круглої 

сироти Зінченка Ярослава Богдановича (неповнолітній брат 

загиблого а АТО Свідерського Дмитра Олександровича) для 

часткового покриття витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, починаючи з 01.01.2016; 

- учасникам АТО, які стали особам з інвалідністю внаслідок 

війни І групи; 

2) щорічних: 

- одному із членів сімей (батьки, вдови, неповнолітні діти, 

опікун круглої сироти Зінченка Я.Б.) загиблих (померлих) 

учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань; 

- учасникам АТО, які стали особам з інвалідністю внаслідок 

війни до відзначення дня Захисника України 

6,0 

 

 

 

 

9,6 

 

 

186,335 

 

 

45,0 

надання грошової допомоги для часткової компенсації витрат за 

оплату житлово-комунальних послуг одному з членів сім’ї 

учасників АТО, які беруть безпосередню участь в АТО та місце 

проживання яких зареєстровано в місті Рівному 

1192,1 

 

 

надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч 

гривень одному з членів родини загиблого (померлого) учасника 

АТО 

в разі потреби   

здійснення відшкодування фактично понесених Комунальним 

підприємством "Спецкомбінат - ритуальна служба" витрат, 

пов’язаних із похованням учасника АТО 

в разі потреби   

проведення відшкодування вартості робіт із спорудження 

(виготовлення, доставка та встановлення) надгробків чи 

пам’ятників та здійснення подальшого благоустрою на могилах 

учасників АТО: 

-   які захоронені в місті Рівному; 

- які захоронені в інших населених пунктах, але були 

зареєстровані чи фактично проживали в місті Рівному або 

члени родин яких зареєстровані в місті Рівному (в разі їх 

звернення) 

400,0 

 

 

 

Сумська область 
№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому бюджеті 

на реалізацію 

бюджетної 

програми на 2018 



рік,                       

тис. грн. 

1 Білопільський район 

районна програма соціального захисту населення на 

2017-2018 роки (рішення Білопільської районної ради 

від 23.12.2016 (зі змінами) 

одноразова грошова допомога постраждалим та сім'ям загиблих 

учасників АТО, які потребують довготривалого та 

дороговартісного лікування 

 

10,0 

 надання одноразової матеріальної допомоги особам, які виявили 

бажання проходити військову службу за контрактом 
50,0 

 надання матеріальної допомоги непрацюючим 

військовозобов'язаним та резервістам, призваним на навчальні 

збори 

90,0 

 надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових 

дій, які перебувають у складних життєвих обставинах 30,0 

 

районна цільова програма для пільгових категорій 

населення на 2018 рік (рішення Білопільської 

районної ради від 21.03.2018) 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

учасників бойових дій, в т.ч. учасників АТО, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, членів сімей загиблих учасників АТО 

автомобільним транспортом на автомобільних маршрутах у 

приміському внутрішньорайонному сполученні 

20,0 

 районна цільова програма захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2014-2018 роки (зі змінами 

від 21.03.2018) 

придбання медикаментів для медичного обстеження учасників 

АТО 
10,0 

 про надання пільги на харчування (рішення 

Білопільської районної ради від 22.12.2017) 

100% звільнення від плати за харчування - учнів 1-11 класів та 

вихованців груп ДНЗ з числа дітей учасників АТО 
300,0 

 місцеві програми соціального захисту учасників АТО 

та членів їх сімей (прийняті міськими, селищними, 

сільськими радами, Миколаївською ОТГ)  

надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх 

сімей, сім'ям загиблих військовослужбовців в АТО 
1003,9 

 місцеві програми соціального захисту населення на 

2017-2018 роки (прийняті міськими, селищними, 

сільськими радами, Миколаївською ОТГ (зі змінами) 

надання одноразової матеріальної допомоги особам, які виявили 

бажання проходити військову службу за контрактом 
34,5 

про надання пільги на харчування (рішення 

Миколаївської селищної ради від 22.12.2017) 

100% звільнення від плати за харчування - учнів 1-11 класів та 

вихованців груп ДНЗ з числа дітей учасників АТО 
44,7 

2 Буринський район 
районна програма соціального захисту населення на 

2017-2021 роки (зі змінами) 

відшкодування родинам за встановлення пам’ятників загиблих 

учасників АТО 

20,0 

 надання щомісячної стипендії  дітям загиблих  учасників АТО 30,0 

 надання щомісячної допомоги сім’ям  загиблих  учасників АТО 22,0 

 матеріальне стимулювання проходження військової служби за 

контрактом  50,0 



 місцеві програми соціального захисту учасників АТО 

та членів їх сімей (прийняті 22 сільськими радами 

району) надання матеріальної допомоги  учасникам АТО 50 

3 Великописарівський район 
місцеві програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян (прийняті 8 сільськими та 1 

селищною радами району) 

матеріальна допомога 57,68 

4 Глухівський район 
програма соціального захисту населення  на 2017-

2018 роки (рішення Глухівської районної ради від 

06.12.2016) 

матеріальна підтримка особам, які проживають на території 

району та звільняються зі Збройних Сил України і брали участь 

в проведенні АТО 

80,0 

виплата грошової компенсації за пільговий проїзд в 

приміському автомобільному транспорті окремим категоріям 

пільговиків, у т.ч. учасникам АТО 

43,00 

5 Конотопський район 
місцеві програми соціального захисту окремих 

категорій населення (діють у 30 селищних та 

сільських радах) 

матеріальна допомога 209,00 

6 Краснопільський район 
районна програма соціального захисту населення на 

2017-2021 роки  

  

  

звільнення від сплати за харчування дітей учасників АТО - учнів 

5-11 класів та вихованців дошкільних груп ДНЗ 302,75 

одноразова матеріальна допомога сім’ям учасників АТО 98,5 

компенсація житлово-комунальних послуг сім’ям мобілізованих 

військовослужбовців, які були призвані для участі в зоні АТО 
2,9 

доплата за дрова учасникам АТО 38,2 

рішення селищної та сільських рад 

  

  

надання щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих в 

зоні АТО 
12 

оздоровлення дітей учасників АТО 11,6 

новорічні подарунки дітям учасників АТО 2,4 

7 Кролевецький район 
рішення Кролевецької міської ради Сумської 

області від 22.12.2017 "Про внесення змін до міського 

бюджету міста Кролевець на 2018 рік" 

надання матеріального заохочення громадянам з міста 

Кролевець, які підписали контракт для проходження військової 

служби та направлятимуться у військові частини, які беруть 

участь в АТО 

80,0 

8 Лебединський район 
місцеві програми  соціального захисту учасників 

АТО (прийняті сільськими радами району) 

 

матеріальна допомога сім’ям учасників АТО (щомісячна або 

одноразова) 

213,50 

9 Липоводолинський район 
районна цільова програма соціальної підтримки осіб 

з обмеженими фізичними можливостями та інших 

малозахищених верств населення на 2017-2019 роки 

матеріальна допомога 170,0 

10 Недригайлівський район матеріальна допомога 3,7 



про надання матеріальної допомоги учасникам АТО 

(рішення 7 сесії 7 скликання від 09.02.2018 

Вільшанської  ОТГ) 

про надання матеріальної допомоги учасникам АТО 

(рішення 27 сесії 7 скликання від 22.02.2018 

Недригайлівської ОТГ) 

матеріальна допомога 1,5 

про надання матеріальної допомоги учасникам АТО 

(рішення 10 сесії 7 скликання від 25.05.2018 

Вільшанської  ОТГ) 

матеріальна допомога 3,7 

про надання матеріальної допомоги учасникам АТО 

(рішення № 47 від 17.05.2018 виконкому 

Коровинської сільської ради) 

матеріальна допомога 1,8 

11 Охтирський район 
районна програма соціального захисту населення на 

2018 рік (рішення сесії Охтирської районної ради від 

21.12.2017) 

надання додаткової 50% знижки плати за користування 

житлово-комунальними послугами або твердим паливом у 

межах норми споживання сім’ям військовослужбовців, які 

загинули під час виконання обов’язків військової служби в ході 

проведення АТО 

10,1 

програма здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом на автобусних 

маршрутах загального користування та залізничним 

транспортом у приміському сполученні на 2018 рік 

(рішення сесії Охтирської районної ради від 

21.12.2017)  

забезпечення пільгового проїзду осіб з інвалідністю внаслідок 

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

учасників АТО та добровольців з числа учасників АТО, осіб, які 

супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи з 

числа учасників АТО, автомобільним транспортом на 

міжміських автобусних маршрутах загального користування у 

міжобласному та внутрішньо обласному  сполученнях,  

приміських автобусних маршрутах загального користування у 

міжобласному та внутрішньообласному міжрайонних 

сполученнях 

171,1 

12 Путивльський район 
програма підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей, громадян, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення АТО на  

2018 рік (рішення 35 сесії 7 скликання від 21.12.2017) 

надання одноразової допомоги в окремих випадках:  

 сім’ям загиблих  до 5 тис. грн.,  пораненим учасникам АТО до 

2,5 тис. грн.; учасникам АТО або членам їх сімей до 1,0 тис. грн.; 

переселенцям, які прибули з тимчасово окупованої території та 

районів АТО до 1 тис. грн. 

45,0 

забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком 

дітей учасників АТО, які мають статус 25,0 

пільгове стаціонарне лікування та зубопротезування учасників 

АТО  20,0 

ОТГ Новослобідська сільська рада надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих 

учасників АТО  0,5 

забезпечення транспортних витрат учасників АТО 13,5 



програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей 

мешканців Новослобідської сільської ради на 2018-

2020 роки (рішення 5 сесії 7 скликання від 06.02.2018) 

надання одноразової грошової допомоги особам, які виявили 

бажання проходити військову службу за контрактом 15,0 

Бояро-Лежачівська сільська рада 

програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей 

(рішення 20 сесія 7 скликання від 23.02.2018) 

відшкодування вартості проїзду автомобільним транспортом на 

маршрутах загального користування у приміському і 

міжміському внутрішньо обласному сполученні  

23,30 

Октябрська сільська рада 

програма підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей, громадян які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення АТО 

(рішення 18 сесії 7 скликання від 23.03.2017) 

одноразова  матеріальна допомога учасникам АТО 9,0 

Бобинська сільська рада 

програма "Турбота" по соціальному захисту 

населення Бобинської сільської ради на 2018 рік 

(рішенням 23 сесії 7 скликання від 06.02.2018) 

одноразова матеріальна допомога учасникам АТО - 2 тис. грн 10,0 

Рев'якинська сільська рада 

програма соціального захисту окремих категорій 

громадян сільської ради на 2017-2019 роки (рішення 

9 сесії 7 скликання від 09.02.2017) 

оформлення документації при виділенні земельної ділянки для 

особистого селянського господарства учасникам АТО 6,4 

лікування учасників АТО 5,0 

матеріальна допомога сім'ї в разі загибелі учасника АТО 3,0 

Мазівська сільська рада 

програма підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей, мешканців Мазівської сільської ради на  2016-

2020 роки (рішення 7 сесії 7 скликання від 15.03.2016)   

надання одноразової матеріальної допомоги для обстеження та 

лікування у комунальних медичних закладах учасникам АТО 1,2 

безкоштовне харчування дітей учасників АТО в дошкільних та 

навчальних закладах 0,3 

безкоштовне оздоровлення та відпочинок дітей учасників АТО 0,5 

Манухівська сільська рада  
програма здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

автобусних маршрутах загального користування на 

2017-2020 роки 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на автобусних маршрутах загального користування 

0,3 

13 Роменський район 
районна цільова програма соціальної підтримки осіб 

з обмеженими фізичними можливостями та інших 

малозахищених верств населення на 2018 рік 

(рішення 26 сесії VІІ скликання Роменської районної 

ради від 22.12.2017) 

надання матеріальної допомоги сім`ям загиблих (померлих) при 

виконанні службового обов'язку під час участі в АТО  
100,00 

виплата сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО щомісячної 

допомоги в розмірі 500 гривень на кожну дитину 
18,00 

14 Сумський район 
районна програма соціального захисту населення на 

2018 рік 

 

матеріальна допомога, натуральна допомога, звільнення від 

батьківської плати за харчування дітей в дошкільному закладі, 

299,4 

субвенції сільських 

(селищних) рад 



організація безкоштовного харчування у навчальних закладах 

району дітей учасників АТО  

організація проведення заходів, присвячених Дню матері із 

залученням сімей загиблих учасників АТО 
0,7 

новорічні подарунки у навчальних закладах для дітей учасників 

АТО та дітей постраждалих або загиблих батьків під час 

проведення АТО 

7,2 

одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, які 

проходять службу за контрактом 
200,0 

організація оздоровлення учасників АТО, які перебувають на 

обліку в управлінні соціального захисту населення Сумської 

районної державної адміністрації для лікування у санаторно-

курортних закладах 

117,6 

надання одноразової матеріальної допомоги матерям загиблих 

учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань 
360,0 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, 

яким встановлено статус „Особа з інвалідністю внаслідок 

війни”: Турченко А.М. (с.Біловоди), Мірошніченко С.В. 

(с.Яструбине), Глущенко О.В. (смт Низи), Скусинець Г.В. 

(с.Пушкарівка) 

88,0 

відпочинок дітей учасників АТО та дітей, постраждалих або 

загиблих батьків під час проведення АТО 
90,0 

районна програма оздоровлення та відпочинку дітей 

на 2018 рік 

забезпечення відпочинком дітей учасників АТО (у пришкільних 

таборах) 
44,7 

районна програма соціального захисту населення на 

2017-2021 роки п.5 "Родина героя" 
матеріальна допомога 121,00 

15 Шостинський район 
районна програма соціального захисту населення на 

2017 – 2021 роки (рішення Шосткинської районної 

ради від 24.02.2017) 

 

надання соціальної підтримки (допомоги) сім’ям загиблих при 

виконанні службового обов’язку під час АТО та які виховують 

дітей віком до 18 років у розмірі 400,00 грн. на кожну дитину 

щомісяця 

4,0 

надання одноразової допомоги призовникам, добровольцям та 

особам інших категорій, в тому числі військовозобов’язаним 

військових формувань утворених відповідно до законів України, 

яких скеровують у зону АТО для проходження служби,-  до 500 

грн; надання матеріальної допомоги постраждалим (пораненим) 

при виконанні службового обов'язку під час участі в АТО - до 

3000 грн; надання допомоги сім'ям загиблих – 10 000 грн 

35,6 

 про надання пільг на харчування (рішення 

Шосткинської районної ради від 25.09.2015)   

100% звільнення від плати за харчування дітей учасників АТО  - 

учнів ЗОШ та вихованців дошкільних груп ДНЗ 
106,6 



місцеві програми соціального захисту учасників АТО 

та членів їх сімей (прийняті селищною та 

сільськими радами району) 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх 

сімей 
50,00 

рішення Воронізької селищної ради від 24.09.2015 
75% звільнення від плати за харчування дітей учасників АТО –   

вихованців дошкільних груп ДНЗ  
5,0 

16 Ямпільський район 
районна програма соціального захисту населення на 

2017-2021 роки 

матеріальна допомога 20,00 

програма надання матеріальної допомоги сім’ям 

військовослужбовців та сім’ям учасників АТО на 

2018 - 2020 роки (Ямпільська селищна рада) 

матеріальна допомога 10,00 

програма соціального захисту населення Свеської 

селищної ради на 2015-2019 роки 
матеріальна допомога 5,00 

програма соціального захисту населення 

Дружбівської міської ради на 2015-2019 роки  
матеріальна допомога 24,00 

програма соціального захисту населення 

Шатрищенської сільської ради на 2015-2019 роки 
матеріальна допомога 7,50 

програма соціального захисту населення 

Микитівської сільської ради на 2015-2019 роки 
матеріальна допомога 15,00 

програма соціального захисту населення Усоцької  

сільської ради на 2015-2019 роки 
матеріальна допомога 10,00 

програма соціального захисту населення Паліївської 

сільської ради на 2015-2019 роки 
матеріальна допомога 3,00 

17 м. Глухів 
міська цільова програма підтримки 

військовослужбовців, мобілізованих для 

проходження військової служби на особливий період, 

учасників АТО та членів їх сімей на 2018-2019 роки 

(рішення Глухівської міської ради від 27.11.2017 № 

287) 

 

надання матеріальної допомоги для проведення поховання 

загиблих учасників АТО та військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження військової служби на особливий 

період  чи участі в АТО 

20,00 

надання матеріальної допомоги членам сім’ї загиблого учасника 

в АТО для встановлення пам’ятника та впорядкування могили 
30,00 

надання матеріальної допомоги у разі поранення 

військовослужбовця, що проходить військову службу по 

мобілізації на особливий період 
30,00 

18 м. Конотоп 
міська комплексна програма соціального захисту 

населення на 2017- 2021 роки (рішення 24 сесії 7 

скликання Конотопської міської ради від 31.08.2017) 

виплати: 

- на оплату ЖКП сім'ям  учасників АТО; 

-постраждалим під час АТО; 

- сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО; 

- на компенсацію вартості проїзду учасників АТО; 

- на виготовлення землевпорядної документації учасників АТО; 

- на неповнолітніх дітей загиблих учасників АТО; 

832,0 



- особам, які уклали контракт на військову службу у ЗСУ 

19 м. Лебедин 
міська програма соціального захисту населення на 

2017-2021 роки (рішення сесії № 304-МР від 

31.01.2017 (зі змінами від 30.01.2018) 

одноразова грошова допомога сім’ям загиблих учасників АТО 

та пораненим учасникам АТО, на лікування учасників АТО, 

щомісячна допомога неповнолітнім дітям загиблих (померлих) 

учасників АТО, матеріальна допомога військовослужбовцям на 

проїзд до місця проходження військової служби за контрактом, 

забезпечення дровами 

65,40 

20 м. Охтирка 
міська програма соціальної підтримки окремих 

категорій громадян на 2016-2018 роки (рішення 

міської ради від 24.11.2016 № 530-МР (в новій 

редакції) 

 - надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг в 

розмірі 50 % у межах норм споживання сім’ям 

військовослужбовців, які загинули при виконанні військових 

обов’язків в зоні проведення АТО (у разі оформлення субсидії 

пільги не надаються); 

- надання щомісячної стипендії дітям, батьки яких загинули 

при виконанні службових обов’язків по захисту України, її 

незалежності та територіальної цілісності у складі сил АТО, у 

розмірі 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного 

віку до досягнення 18-річного  віку; 

- забезпечення відпочинку з наданням оздоровчих або 

санаторно-курортних послуг демобілізованим 

військовослужбовцям, особам рядового і начальницького 

складу та працівникам, які брали участь в АТО та зазнали 

поранення, членам сімей загиблих (дружинам, чоловікам та 

неповнолітнім дітям) під час виконання військового обов’язку 

у складі сил АТО;  

- надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) 

при виконанні службового обов’язку під час проведення АТО 

на поліпшення житлово-побутових умов проживання; 

забезпечення твердим паливом сімей учасників АТО для 

опалення житлових приміщень за місцем проживання;  

 надання одноразової матеріальної допомоги пораненим 

учасникам АТО та членам сімей загиблих під час виконання 

військового обов’язку у складі сил АТО 

292,70 

21 м. Ромни 
програма соціального захисту населення на 2017-

2021 роки (рішення Роменської міської ради від 

22.12.2016)    

 

матеріальна допомога на соціально-побутові потреби жителям 

міста Ромни – учасникам АТО 

274,0 

надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) 

учасників АТО  

10,0 

надання грошової матеріальної допомоги особам, звільненим з 

полону з числа учасників АТО, на придбання  житла та його 

устаткування 

200,0 



надання щомісячної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям 

загиблих (померлих) учасників АТО 
96,0 

рішення виконавчого комітету Роменської міської 

ради  від 20.12.2017 № 190 «Про встановлення плати 

за харчування вихованців та учнів у закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти міста», 

рішення 35 сесії Роменської міської ради сьомого 

скликання від 21.12.2017 «Про встановлення розміру 

батьківської плати за харчування та визначення 

пільгових категорій дітей та учнів 

харчування дітей, батьки яких брали участь у АТО 1021,3 

22 м. Шостка  
міська програма соціального захисту окремих 

категорій громадян та фінансової підтримки 

громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших 

установ та закладів» (рішення 27 сесії VI скликання 

Шосткинської міської ради від 15.07.2014, зі змінами 

і доповненнями)  

одноразова матеріальна допомога учасникам АТО; 

матеріальна допомога сім’ям загиблих в АТО; 

допомога на поховання загиблих в АТО; 

пільги на ЖКП учасникам АТО та сім’ям загиблих в АТО; 

щомісячна грошова допомога неповнолітнім дітям загиблих 

учасників АТО; навчання учасників АТО;  

надання допомоги у забезпеченні військовослужбовців, які 

виконують службові обов’язки в зоні  АТО матеріально-

технічними засобами та матеріалами; 

забезпечення транспортних витрат, пов’язаних з діяльністю 

військовослужбовців, фінансова підтримка громадських 

організацій 

1116,6 

рішення виконкому від 26.12.2017 № 346 «Про 

організацію харчування в загальноосвітніх  закладах 

у 2018 році»  

рішення виконкому  від 26.12.2017 № 347 «Про 

забезпечення харчування дітей у дошкільних 

закладах у 2018 році» 

звільнення від плати за харчування дітей учасників АТО у 

загальноосвітніх та дошкільних закладах 
1104,4 

рішення виконкому від 27.09.2017 №221 «Про 

звільнення від оплати за навчання дітей в початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах у 

2017-2018 навчальному році» 

рішення виконкому від  30.11.2017 №296 «Про 

звільнення від оплати за навчання дітей в початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах у 

2017-2018 навчальному році» 

рішення виконкому від 30.01.2018 №9 «Про 

звільнення від оплати за навчання дітей в дитячій 

школі мистецтв у 2017-2018 навчальному році» 

звільнення від плати за навчання дітей учасників АТО в 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах 
4,9 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Суми  
 міська програма соціальної підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей (рішення Сумської міської 

ради від 26.10.2016 № 1268- МР, зі змінами) 

виплата щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких 

загинули при виконанні службового обов’язку або померли в 

період проходження військової служби під час АТО; 

576,7 

надання сім’ям учасників  АТО 100% пільги на оплату послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

вивозу твердих побутових відходів та рідких нечистот та 

водопостачання та водовідведення;  

74,6 

надання 75% пільги на оплату житлово-комунальних послуг 

сім’ям добровольців – учасників АТО; 
72,4 

надання сім’ям загиблих під час проведення АТО 50% пільги, а 

у разі втрати права на отримання пільг за рахунок коштів 

державного бюджету – 100% пільги на оплату житлово-

комунальних послуг; 

367,1 

щомісячне відшкодування вартості спожитих житлово-

комунальних послуг сім’ям учасників бойових дій з числа 

учасників АТО; 

449,5 

надання одноразової матеріальної допомоги добровольцям - 

учасникам АТО; 
120,0 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, які 

отримали захворювання, поранення, контузію, каліцтво під час 

участі в АТО; 

360,0 

надання одноразової матеріальної допомоги звільненим в запас 

військовослужбовцям, які приймали безпосередню участь в 

АТО; 

200,0 

надання щомісячної адресної грошової допомоги на отримання 

транспортних послуг добровольцям – учасникам АТО; 
136,6 

надання одноразової допомоги до 5 травня 2018 року  

добровольцям – учасникам АТО; 
48,0 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 
550,0 

надання матеріальної допомоги дітям (до 18 років) загиблих 

учасників АТО до Міжнародного Дня захисту дітей; 
19,0 

надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань членам сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО; 

1155,0 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд особам з 

інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій з числа 

учасників АТО, добровольців, членів сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО, осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю 

546,4 



внаслідок війни І групи з числа учасників АТО, автомобільним 

транспортом на автобусних маршрутах загального користування 

в Сумській області; 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО 

раннього віку в дошкільних навчальних закладів; 
171,8 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей  учасників АТО 

дошкільного віку дошкільних навчальних закладів; 
824,9 

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців та учнів 

навчально-виховних комплексів з числа дітей-учасників АТО; 

2563,1 

організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 
3667,0 

додаткове медичне обслуговування учасників АТО; 562,2 

поховання загиблих учасників АТО 52,8 

24 обласна комплексна програма соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки (рішення Сумської 

обласної ради від 22.12.2016, зі змінами) 

 

 
 
 

розділ 5 «Родина героя» спрямований на соціальну підтримку 

учасників АТО: 

- надання матеріальної допомоги постраждалим (25 тис. 

гривень) та сім’ям загиблих (100 тис. гривень) при виконанні 

службового обов’язку під час АТО; на поліпшення матеріально-

побутових умов проживання сім’ям загиблих (34 тис. гривень); 

забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) 

учасників АТО (2500 гривень); 

- надання адресної грошової допомоги учасникам АТО та сім’ям 

загиблих за проходження обстеження методом магнітно-

резонансної томографії; 

- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

(тих, що пропали безвісти), померли при виконанні службового 

обов’язку під час АТО на облаштування місць захоронення; 

- надання соціальної підтримки особам, які брали участь в АТО 

у складі добровольчих формувань, але не мають посвідчення 

учасника бойових дій;  

- розробка, тиражування, розповсюдження інформаційних 

матеріалів, соціальної реклами, проведення інформаційних 

заходів з питань забезпечення прав учасників АТО 

9 963,8 

обласна цільова соціальна програма розв’язання 

пріоритетних проблем з використання механізму 

соціального замовлення на 2018 рік (рішення 

сімнадцятої сесії Сумської обласної ради від 

20.12.2017) 

виявлення осіб з ознаками посттравматичного стресового 

розладу серед демобілізованих учасників АТО, членів їх сімей 

та членів сімей загиблих, надання послуг соціально-

психологічної реабілітації учасникам АТО та членам їх сімей та 

організація взаємодії усіх суб’єктів, які беруть участь у 

96,00 



здійсненні соціальних заходів по відношенню до учасників АТО 

та членів їх сімей 

обласна програма здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом на автобусних 

маршрутах загального користування на 

2016-2020 роки 

Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, членів 

сімей загиблих (померлих) учасників АТО та добровольців з 

числа учасників АТО, осіб, які супроводжують осіб з 

інвалідністю внаслідок війни І групи, за проїзд автомобільним 

транспортом на автобусних маршрутах загального користування 

в Сумській області 

2361,3 

 

Тернопільська область 

 
№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому бюджеті 

на реалізацію 

бюджетної 

програми на 2018 

рік,                       

тис. грн. 

1. обласна комплексна програма соціальної 

підтримки малозахищених верств населення 

“Турбота” на 2016-2020 роки 

надання допомоги мобілізованим особам та їх сім’ям, учасникам 

АТО, учасникам-добровольцям АТО, учасникам ООС, сім’ям 

загиблих (померлих) учасників АТО (ООС) на лікування 

6392,0 

2. обласна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО, та членів сімей загиблих під час проведення 

АТО, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції Гідності на 

2015-2019 роки 

 

 

 

 

 

 

 

створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов для 

реалізації прав учасниками АТО та членами сімей загиблих  

3753, 2 

3. обласна цільова соціальна програма підтримки 

сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 

2020 роки 

забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження 

пріоритетності сімейних цінностей - проведення обласних 

тематичних семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, акцій, 

фестивалів з питань розвитку та підтримки сім’ї, у тому числі для 

сімей з дітьми учасників АТО; проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній, семінарів, тренінгів, круглих столів, 

соціальних та культурологічних заходів з питань розвитку та 

підтримки сім’ї, відродження та збереження національних 

сімейних традицій і цінностей, у тому числі для сімей з дітьми 

учасників АТО; проведення соціальних, благодійних акцій, 

мандрівок, екскурсійних поїздок тощо з метою популяризації 

63,0 



народних сімейних обрядів, звичаїв, традицій для дітей та сімей з 

дітьми учасників АТО 

4. програми розвитку міжнародного співробітництва 

Тернопільської області на 2018 -2020 роки 

організація оздоровлення та відпочинку дітей, батьки яких 

перебувають у зоні АТО у регіонах – партнерах іноземних держав 

200,0 

 

5. Бережанський район 
районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО та членів сімей загиблих під час проведення 

АТО на 2015-2019 роки 

 

покращення матеріального становища членів сімей загиблих під 

час проведення АТО 

 

70,0 

6. Борщівський район 
районна комплексна програма соціальної підтримки 

малозахищених верств населення ,,Турбота” на 

2016-2020 року 

 

 

районна програма забезпечення призову громадян 

на військову службу та мобілізаційної підготовки 

Борщівського району на 2016-2020 роки 

 

районна цільова соціальна програма оздоровлення 

та відпочинку дітей на 2016-2018 роки  

 

надання одноразової матеріальної допомоги особам, що призвані 

на військову службу під час мобілізації і приймали безпосередньо 

участь  в АТО, сім’ям загиблих (померлих) та поранених 

учасників АТО 

 

надання одноразової матеріальної допомоги 

 

 

 

створення сприятливих умов та реалізація права на якісне 

оздоровлення і відпочинок дітей 

 

30,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

100,0 

7. Бучацький район 
районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО, та членів сімей загиблих під час проведення 

АТО та Революції  Гідності на 2015-2019 роки   

 

 

-створення необхідних умов для безперешкодного доступу 

учасників АТО для отримання інформації щодо виконання 

програми та її матеріально-технічне забезпечення; 

-співпраця з благодійними, волонтерськими, релігійними 

організаціями  для надання грошової та натуральної допомоги 

учасникам АТО та членам сімей загиблих; 

- надання безоплатної правової допомоги; 

- надання  щомісячної  допомоги в сумі 500  гривень членам        

сімей загиблих учасників АТО; 

- вшанування жителів району, які загинули  під час проведення 

АТО; 

- надання учасникам АТО та членам сімей загиблих, у разі 

наявності, земельних ділянок для будівництва, ведення 

господарства та іншої господарської діяльності; 

- сприяння в працевлаштуванні за спеціальністю відповідно до 

фаху учасникам АТО та членам сімей загиблих; 

- забезпечення лікування постраждалих учасників АТО та членів 

сімей загиблих; 

 

176,3 



- надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО на 

лікування в разі важкої хвороби; 

- надання одноразової грошової допомоги члену сім’ї померлого 

учасника АТО в розмірі 10 тис. грн на встановлення пам’ятника 

8. Гусятинський район 
районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО, та членів сімей загиблих під час проведення 

АТО на 2016-2019 роки 

 

 

- щомісячна допомога в сумі 200 гривень кожному члену сім’ї 

померлого ветерана АТО; 

- зубопротезування учасників АТО; 

- пільги з оплати вартості житлово-комунальних послуг 

учасникам АТО та членам сімей загиблих; 

- лікування учасників АТО та членів сімей загиблих під час 

проведення АТО; 

- вшановування жителів районну, які загинули під час проведення 

АТО (придбання квітів, вінків) 

 

4,8 

 

300,0 

40,0 

 

50,0 

 

5,0 

9. Заліщицький район 
районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО, членів сімей загиблих під час проведення 

АТО та постраждалих учасників Революції Гідності 

на 2015-2019 роки 

 

сприяння вирішенню проблем учасників АТО та членів сімей 

загиблих під час АТО, покращення їхнього матеріального 

становища; створення умов для реалізації прав осіб, які брали 

участь в АТО 

 

200,00 

10. Збаразький район 
районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО та членів сімей загиблих під час проведення 

АТО на 2015-2019 роки 

 

 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів 

сімей загиблих; оздоровлення, реабілітація та забезпечення 

лікування осіб, які постраждали під час проведення АТО; 

покращення матеріального становища сімей загиблих під час 

проведення АТО 

 

94,0 

11. Зборівський район 
районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО, та членів сімей загиблих під час проведення 

АТО на 2015-2019 роки  

 

надання матеріальної допомоги членам сімей осіб, які беруть 

участь в АТО, які опинилися у важкому матеріальному становищі 

 

50,0 



12. Козівський район 
Програма ,,Ветеран” на 

2015-2019 роки 

 

 

 

районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО, та членів сімей загиблих під час проведення 

АТО, членів сім’ї Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції Гідності на 

2015-2019 роки 

 

програма стимулювання громадян району, 

направлених Тернопільським ОМВК для 

проходження військової служби за контрактом у 

Збройні Сили України в 2018 році 

 

виплата щомісячної грошової допомоги родинам загиблих під час 

проведення АТО; 

надання пільг на житлово-комунальні послуги у розмірі 75 % та 

на послуги зв’язку учасникам бойових дій – добровольцям АТО 

 

вшанування осіб, які брали участь в АТО, в тому числі учасників-

добровольців АТО, членів сімей загиблих (померлих) під час 

проведення АТО 

 

 

 

виплата одноразової грошової допомоги громадянам 

Тернопільського району, а також громадянам, що зареєстровані в 

інших населених пунктах України, які виявили бажання та 

направлені Тернопільським ОМВК для проходження військової 

служби за контрактом у Збройні Сили України 

 

192,0 

 

15,0 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

300,0 

13. Кременецький район 
районна комплексна програма соціальної підтримки 

малозахищених верств населення „Турбота”  на 

2016-2020 рр. 

 

надання матеріальної допомоги  мобілізованим особам та їх 

сім’ям, учасникам АТО, сім’ям загиблих (померлих) та поранених 

учасників АТО 

 

200,0 

14. Лановецький район 
районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО, та членів сімей загиблих під час проведення 

АТО на 2015-2019 роки 

 

 

забезпечення безоплатним зубопротезуванням учасників АТО;  

забезпечення лікування осіб, які постраждали під час АТО, та 

членів сімей загиблих в районі АТО; 

реабілітація та оздоровлення учасників АТО в комунальних 

установах Тернопільської області; 

надання щомісячної допомоги в сумі 500 грн. одному члену сімей 

загиблих в АТО; 

надання пільг на оплату житлово-комунальних пільг у розмірі 

75% для учасників –добровольців АТО; 

відшкодування компенсаційних виплат на пільговий проїзд 

учасників бойових дій 

 

150,0 

5,0 

 

10,0 

 

6,0 

 

20,0 

 

60,0 

15. Монастириський район 
районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО, та членів сімей загиблих під час проведення 

АТО  на 2015-2019 роки 

 

створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов для 

реалізації прав учасників АТО та членів сімей загиблих під час 

проведення АТО 

 

120,0 

16. Підволочиський район   

 



районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО, та членів сімей  загиблих під час проведення 

АТО на 2015-2019 роки 

створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов для 

реалізації прав учасників АТО та їх сімей 

60,0 

17. Тернопільська міська рада 

програма «Турбота» на 2016-2018 роки 

соціальна підтримка осіб, які брали участь в АТО, та членів сімей 

загиблих під час проведення АТО та встановлення додаткових до 

встановлених законодавством гарантій щодо їх соціального 

захисту, а саме: 

- надання грошових допомог, адресної безготівкової допомоги для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; 

- надання одноразової грошової допомоги в розмірі                          

15,0 тис. грн. громадянам, які відібрані і направлені 

Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за 

контрактом у Збройних Силах України; 

- надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей 

загиблих (тих, що пропали безвісти), померлих; 

-відшкодування пільг членам сімей загиблих та учасникам-

добровольцям АТО на оплату житлово-комунальних послуг; 

-виплата грошової компенсації за земельні ділянки 

 

 

 

 

1400,0 

 

900,0 

 

 

 

300,0 

 

300,0 

18. 

  

програма соціального захисту окремих категорій 

громадян по Підволочиській селищній раді на 

2016-2019 роки 

 соціальний захист осіб, які потребують найбільшої уваги та 

підтримки, в т. ч. учасники АТО, родини загиблих та інші 

малозабезпечені категорії громадян 

350,0 

програма фінансової підтримки громадської 

організації ,,Учасників АТО Надзбруччя” на 2018-

2020 роки 

 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, 

військовослужбовців, членів їх сімей та сімей, члени яких 

загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного 

морально-психологічного стану, поліпшення ефективності 

взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з регіональними громадськими організаціями та 

іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО 

та членів їх родин 

50,0 

19. Чортківський район 
районна програма підтримки осіб, які брали участь 

в АТО, та членів сімей загиблих під час проведення 

АТО на 2015-2019 роки 

 

вшанувати жителів району, які загинули під час проведення АТО 

(придбання квітів, вінків)     

 

5,0 

районна програма "Ветеран" на 2015-2019 сприяння ефективній роботі ветеранських організацій, що ведуть 

активну громадську діяльність та мають фіксоване членство, 

надання їм фінансової підтримки для здійснення статутних 

завдань  

 

 

75,00 



20. програма надання одноразової адресної допомоги 

мешканцям Борщівської об’єднаної  

територіальної громади на 2017-2018 роки 

надання матеріальної допомоги на лікування жителям 

Борщівської ОТГ у випадку потрапляння в складні життєві 

обставини, на часткове відшкодування збитків внаслідок 

стихійного лиха, пожежі та інших надзвичайних ситуацій та подій 

200,0 

програма забезпечення проведення призову 

громадян на військову службу та мобілізаційної 

підготовки на території Борщівської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік 

надання грошової допомоги особам, що призвані на військову 

службу до Збройних Сил України 

100,0 

21. про надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги громадянам, які проживають на території 

Коцюбинської сільської ради 

матеріальна підтримка малозабезпечених верств населення та 

учасників АТО 

58,0 

22. 

  

програма «Ветеран» Теребовлянської міської 

ради 
  

надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих  під час 

проведення АТО 

24,0 

надання одноразової благодійної грошової допомоги громадянам, 

відібраним та направленим Теребовлянським РВК для 

проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили 

України в розмірі 8,0 тис. гривень 

350,0 

23. програма соціального захисту населення 

Чернихівецької сільської ради Збаразького 

району Тернопільської області на 2017-2020 роки 

(рішення сесії від 21.08.2017 № 110-7/2017) 

підвищення соціального захисту та надання матеріальної 

допомоги учасника АТО та членам сімей загиблих в зоні АТО 

81,0 

24. програма оздоровлення та відпочинку дітей  

Байковецької сільської ради на 2018-2020 роки 

(рішення сесії сільської ради № 624 від 02.05.2018) 

 

 

програма ,,Турбота ,,ДІТИ” на 2018-2020 роки 

(рішення сесії сільської ради № 553 від 23.01.2018) 

   

 

 

 

цільова соціальна програма підтримки сім’ї та 

протидії домашньому насиллю на 2018 – 2020 роки 

(рішення сесії сільської ради від 23.01.2018 № 554) 

створення сприятливих умов та реалізація права на якісне 

оздоровлення і відпочинок дітей (зокрема дітей учасників АТО), 

що  зареєстровані та (або) навчаються і перебувають на обліку 

соціальних служб в Байковецькій територіальній громаді 

 

підвищення ефективності системи соціальної підтримки дітей (в 

т. ч. дітей учасників АТО) через включення додаткових заходів 

щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного 

існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових 

проблем 

 

розв’язання проблем у сфері підтримки і розвитку сім’ї, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності 

населення 

65,0 

 

 

 

 

136,8 

 

 

 

 

 

8,0  

25. про фінансування фонду Білобожницької 

сільської ради у 2018 році для надання  разової 

грошової допомоги 

створення системи соціальної захищеності найбільш вразливих 

верств населення  

100,0 



26. Великодедеркальська сільська рада 
інші заходи в сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

 

надання допомоги на лікування і вирішення соціально-побутових 

проблем 

22,0 

 

27. Залозецька селищна рада 
,,Ветеран. Соціальний проект” для надання 

грошових допомог у 2017-2018 роках 

 

 

 

- разові виплати приурочені пам’ятним датам, зокрема, учасникам 

АТО, вдовам загиблих воїнів; 

- грошова допомога за поданими заявами громадян;  

- надання пільг ветеранам війни, особам на яких поширюється 

чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»   

-щомісячна доплата до пенсії учасникам бойових дій, які не мають 

надбавки до пенсії у сумі 70,00 грн 

 

100,0 

 

67,523 

5,0 

 

 

1,680 

 

28. Трибухівська сільська рада 
програма підтримки осіб, які брали участь в АТО, 

та членів сімей загиблих під час проведення АТО на 

2017-2019 роки 

 

 

- надання щомісячної допомоги членам сімей загиблих під час 

проведення АТО; 

- надання одноразової грошової допомоги на поховання сім’ї 

загиблого в АТО; 

- вшановування жителів ОТГ, які загинули під час проведення 

АТО (встановлення меморіальної  дошки, придбання матеріалів 

для спорудження пам’ятника, придбання квітів, вінків); 

- надання особам, які брали участь в АТО, та членам сімей 

загиблих під час проведення АТО, грошову допомогу до 

святкування Дня села та державних свят; 

- реабілітація та оздоровлення осіб, які брали участь в АТО, в 

комунальних закладах охорони здоров’я Бучацької районної ради;  

- надання матеріальної допомоги на лікування та вирішення 

соціально-побутових проблем за заявами жителів об’єднаної 

територіальної громади; 

- надання матеріальної допомоги мобілізованим особам та їх 

сім’ям, учасникам АТО, сім’ям поранених 

 

7,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

 

75,0 

 

 

10,0 

 

50,0 

 

 

70,0 

29. Хоростківська міська рада 

соціальна цільова програма надання матеріальної 

допомоги 

 

надання матеріальної допомоги 

 

 

190,0 

30. Новосільська сільська рада  
програма соціального захисту населення 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та їх сім’ям 

 

30,0 

 

Харківська область 



№ Область/ 

район/ 

місто 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому бюджеті 

на реалізацію 

бюджетної 

програми на 2018 

рік,                       

тис. грн. 

1.  Область комплексна програма соціальної 

підтримки учасників АТО та членів 

їх сімей на 2017-2019 роки 

забезпечення організації проведення відпочинку учасників АТО у 

санаторно-курортних закладах Харківської області терміном до 14 

днів (п. 1.3.1. програми) 

3 000,00 

проведення новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є 

учасниками АТО (п.1.4.1. програми) 

550,00 

комплексна програма соціального 

захисту населення Харківської 

області на 2016 – 2020 роки 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

Харківської області, які опинились в скрутній життєвій ситуації 

(п. 1.1.1. програми) 

45 000,00 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО  та членам сімей 

загиблих учасників АТО до Дня захисника України (п.1.3.3. 

програми) 

7 850,50 

програма надання підтримки 

учасникам АТО для будівництва та 

придбання житла в Харківській 

області на 2016-2018 роки 

надання підтримки учасникам АТО на будівництво та придбання 

житла (п.3програми) 

13 000,00 

2. м. Харків програма сприяння безпечній 

життєдіяльності у сфері 

соціального захисту населення 

міста Харкова на 2017-2020 роки 

проведення міського конкурсу соціальних проектів (п.6.2 Розділу 

6 програми) 

1 200,00 

надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам 

міста, які опинились у складній життєвій ситуації (п.8.1.1 Розділу 

8 програми) 

20 530,50 

надання одноразової адресної грошової допомоги одному з членів 

сім'ї померлого, який мав статус учасника бойових дій в зоні 

проведення АТО або особі, яка взяла на себе зобов'язання по його 

похованню (п. 8.1.9 Розділу 8 програми) 

15,00 

надання одноразової адресної грошової допомоги учасникам АТО 

та членам сімей загиблих до Дня захисника України (п.8.3.10 

Розділу 8 програми) 

5 270,00 



 
надання додаткових соціальних гарантій у розмірі 100 % від 

оплати житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми 

житла та соціальних нормативів користування житлово-

комунальними послугами членам сімей загиблих учасників 

бойових дій (п.9.2 Розділу 9 програми) 

682,00 

3. Балаклійсь

кий район 

комплексна програма соціального 

захисту населення Балаклійського 

району на 2017-2020 роки 

надання одноразової матеріальної допомоги, в т. ч. учасникам 

АТО та членам їх сімей (п.22 програми) 

56,76 

4. Барвінківсь

кий район 

програма соціального захисту 

населення Барвінківського району 

на 2018-2022 роки 

надання матеріальної допомоги мешканцям району, які 

опинилися в скрутному становищі, хворим, особам з інвалідністю, 

малозабезпеченим верствам населення (в т. ч. учасникам АТО та 

членам їх сімей) 

256,00 

5. Близнюківс

ький район 

комплексна програма соціальної 

підтримки учасників АТО 

Близнюківського району на 2016-

2020 роки 

забезпечення учасників АТО пільговими рецептами для 

придбання лікарських засобів (п.7.2.7 програми) 

40,00 

забезпечення учасників АТО пільговим зубопротезуванням 

(п.7.2.8 програми) 

40,00 

забезпечення хворих учасників АТО харчуванням та лікуванням в 

стаціонарному відділенні (п.7.2.9 програми) 

32,70 

6. Богодухівсь

кий район 

комплексна програма соціального 

захисту населення Богодухівської 

міської ради  

надання цільової адресної матеріальної допомоги (програми п. 2.) 140,00 

комплексна програма соціального 

захисту населення 

Богодухівського району на 2016-

2020 роки 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам сімей 

загиблих учасників АТО на вирішення соціально-побутових 

питань (п.1.2.3. програми) 

60,00 

7. Валківськи

й район 

комплексна програма соціальної 

підтримки учасників АТО на 2018-

2020 роки 

надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих учасників АТО до Дня захисника України (п.7.1.18 

програми) 

50,00 

проведення новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є 

учасниками АТО (п.7.1.20 програми) 

30,00 

забезпечення стаціонарного лікування учасників АТО (п.7.2.8 

програми) 

100,00 

8. Великобурл

уцький 

район 

програма соціальної підтримки 

учасників АТО на 2018 рік 

забезпечення організації проведення відпочинку учасників АТО 

та членів їх сімей у санаторно-курортних закладах Харківської 

області терміном до 14 днів та путівки вихідного дня, організація 

доставки до місця призначення (п.8. програми) 

30,00 



забезпечення оздоровленням дітей шкільного віку із сімей 

учасників АТО (п.10 програми) 

200,00 

забезпечення безкоштовного харчування дітей учасників АТО у 

всіх навчальних закладах району (п.11. програми) 

105,00 

проведення новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є 

учасниками АТО (п.12. програми) 

10,00 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам сімей 

загиблих учасників АТО (п.15. програми) 

100,00 

забезпечення виплати учасникам АТО та членам сімей загиблих 

учасників АТО разової грошової допомоги до Дня захисника 

України (14 жовтня) (п.16. програми) 

75,00 

9. Вовчанськи

й район 
  

комплексна програма соціального 

захисту населення Вовчанського 

району Харківської області на 

2018-2020 рр. 

 надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій з числа 

учасників АТО, які мешкають на території Вільчанської селищної 

ради (п. 4 додатку № 2 програми) 

20,00 

програма соціальної підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей у 

Вовчанському районі на 2018-

2020 роки 

проведення оцінки потреб учасників АТО та членів їх сімей з 

метою здійснення соціального супроводу учасників АТО та 

членів їх сімей, проведення з ними психологічної роботи                                                      

12,20 

програма соціального захисту 

населення Котівської сільської 

ради на 2018 рік 

надання матеріальної допомоги на поховання, на лікування (в 

тому числі учасникам АТО та членам їх сімей) 

3,00 

програма поліпшення 

життєзабезпечення, реабілітації, 

соціального захисту мешканців 

Пільнянської громади, інвалідів 

та незахищених верств населення 

«Турбота» на 2018-2020 роки 

допомога на лікування 10,00 

Комплексна програма соціального 

захисту населення 

Старосалтівської селищної ради 
на 2017-2020 роки 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації 

100,00 

соціальний захист населення 

Різниківської сільської ради на  

2018 -2020 роки 

надання  одноразової  адресної  допомоги  громадянам, що 

опинились в  скрутній  життєвій  ситуації 

10,00 



програма соціального захисту 

населення Вовчансько-Хутірської 

сільської ради на 2018 рік 

матеріальна допомога учасникам АТО 4,00 

комплексна програма соціального 

захисту населення Бугаївської 

сільської ради на 2018-2020 рр. 

надання матеріальної допомоги мешканцям сільської ради, які 

опинилися в скрутній життєвій ситуації;                                                                                                                                                                   

соціальна підтримка учасників АТО 

10,0                                            

 

1,2 

програма соціального захисту 

населення Варварівської 

сільської ради на 2018 рік 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО на вирішення 

соціально-побутових проблем 

12,00 

комплексна програма соціального 

захисту населення Землянської 

сільської ради на 2018-2020 роки 

соціальна підтримка учасників АТО 1,00 

програма соціального захисту 

населення Білоколодязької 

селищної ради 

надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам 

населення  

150,00 

програма соціального захисту та 

соціального забезпечення 

населення м. Вовчанська на 2018 

рік 

забезпечення підтримки осіб, які приймали участь в АТО 202,60 

програма соціального захисту 

населення Петропавлівської 

сільської ради на 2018 рік 

матеріальна допомога для жителів сільської ради 40,00 

програма по проведенню  захисту  

малозабезпечених верств населення 

Симинівської сільської ради  

надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення 

16,00 

соціальний захист  та соціальне 

забезпечення населення 

Рубіжненської сільської ради на 

2018 рік 

надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій в АТО та 

їх сім’ям 

7,00 

10. Дворічансь

кий район 

програма соціального захисту 

населення Дворічанського району 

на 2018-2019 роки 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей загиблих 

учасників АТО (п. 2.4 програми) 

25,00 

11. Дергачівськ

ий район 

програма підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей 

придбання подарунків до новорічних свят дітям учасників АТО 

(п.1. програми)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 



Дергачівського району Харківської 

області на 2018 рік 

 надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та їх 

сім'ям (п. 2. програми)  

 

 

800,00 надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих 

учасників АТО (п.3. програми) 

програма соціального захисту 

населення Дергачівського району 

на 2016-2020 роки 

придбання ласощів до новорічних свят для дітей мобілізованих 

військовослужбовців та учасників АТО (п.1. програми) 

197,50 

придбання подарунків для привітання осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, учасників бойових дій з числа учасників АТО з 

нагоди Дня захисника Вітчизни, Дня Збройних Сил України (п.2. 

програми) 

196,50 

12. Зачепилівсь

кий район 

програма соціального захисту 

населення Зачепилівського району 

Харківської області на 2016-2018 

роки 

забезпечення надання медичних послуг демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали участь в АТО (п.17 програми) 

46,22 

забезпечення надання матеріальної допомоги демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали участь в АТО, та членам їх сімей 

(п.17 програми) 

22,68 

13. Зміївський 

район 

програма соціального захисту 

населення Зміївського району на 

2016-2018 роки 

надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам 

(п.1. програми) 

956,00 

надання додаткових пільг в розмірі 50 відсотків в межах 

встановлених норм споживання на оплату житлово-комунальних 

послуг батькам та членам сімей загиблих учасників АТО (п.9. 

програми) 

26,00 

14. Золочівськ

ий район 

комплексна програма соціального 

захисту населення Золочівського 

району Харківської області на 

2016-2020 роки 

надання адресної грошової допомоги мешканцям району, які 

опинилися в скрутній життєвій ситуації, в т.ч. учасники АТО та 

члени сімей загиблих учасників АТО (п. 8.1.9. програми) 

148,00 

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах та ДНЗ з числа дітей, 

батьки яких є учасниками АТО (п.8.8.10. програми)   

76,20 

надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО або ж 

членам їхніх сімей для вирішення соціально-побутових питань та 

у разі поранення чи загибелі учасників АТО (п.8.8.11. програми) 

40,00 

забезпечення безкоштовним оздоровленням (відпочинком) дітей, 

батьки яких є учасниками АТО (п.8.8.12. програми) 

40,30 

15. Ізюмський 

район 

програма соціального захисту 

населення Ізюмського району на 

2018 рік  

фінансова підтримка організації ветеранів АТО (п.6.2. Розділу 6 

програми) 

15,00 

щомісячна матеріальна допомога члену сім'ї загиблого ветерана 

війни – учасника АТО (п.1.14 Розділу 6 програми) 

2,00 



забезпечення першочергового оздоровлення дітей, батьки яких 

постраждали, загинули, безпосередньо брали або беруть участь у 

проведенні АТО (п. 4.3 Розділу 6 програми) 

197,00 

16. Кегичівськ

ий район 

комплексна програма соціальної 

підтримки учасників АТО та членів 

їхніх сімей Кегичівського району 

на 2018 - 2020 роки 

надання одноразової грошової допомоги до річниці незалежності 

України учасникам АТО (п.7.1.10. програми) 

61,60 

17. Коломацьк

ий район 

програма соціального захисту 

населення Коломацького району на 

2018 рік 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, 

поранених та травмованих (або одному з членів їх сімей) (п.2.7. 

Додаток 1 "Заходи" програми) 

90,00 

18. Красноград

ський 

район 

програма соціального захисту 

населення Красноградського 

району на 2018  рік 

організація проведення відпочинку звільнених у запас 

(демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, 

у санаторно-курортних закладах на території Харківської області 

59,20 

про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам бойових 

дій в АТО  та членам сімей 

загиблих  під час здійснення АТО – 

жителям міста Краснограда, 

селищ Дослідне, Куми, Степове 
на 2018 рік 

надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам бойових дій в  АТО та членам сімей загиблих  

30,60 

програма про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам АТО та 

членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО – жителям с. 

Петрівка, с. Лип'янка, с. Балки 

на 2018-2020 рік 

надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам бойових дій в  АТО та членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО 

37,20 

програма про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам АТО та 

членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО – жителям 

Мартинівської сільської ради  

надання одноразової матеріальної допомоги  учасникам АТО 10,00 



програма про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам АТО та 

членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО – жителям                   

с. Володимирівка, с. Лукашівка, 

с. Копанки, с. Садове, с. 

Варварівка та с. Олександрівка 
на 2018-2020 рр. 

надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам бойових дій в  АТО та членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО 

30,00 

програма про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам АТО та 

членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО – жителям 

Соснівської сільської ради на 

2018 рік 

надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам бойових дій в  АТО та членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО 

5,00 

програма про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам АТО та 

членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО – жителям 

Зорянської сільської ради на 2018 

рік 

надання одноразової матеріальної допомоги  учасникам АТО 4,00 

програма про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам бойових 

дій в АТО  та членам сімей 

загиблих  під час здійснення АТО – 

жителям с. Іванівське, с. 

Берестовенька  

надання одноразової матеріальної допомоги  учасникам АТО 15,00 

програма про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам АТО та 

членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО – жителям сіл 

Кирилівка, Високе, Світле, 

Червоне на 2018 рік 

надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам бойових дій в  АТО та членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО 

10,00 



програма про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам АТО та 

членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО – жителям сіл 

Хрестище, Першотравневе, 

Українка, Оленівка, Кобцівка на  

2017-2020 роки 

надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам бойових дій в  АТО та членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО 

рішення щодо суми 

допомоги 

приймається у разі 

потреби 

про надання одноразової  

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам АТО та 

членам загиблих під час здійснення 

АТО мешканцям Миколо-

Комишуватської сільської ради 
на 2016 – 2018 роки. 

надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам АТО та членам сімей загиблих в зоні АТО 

15,00 

про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам бойових 

дій в АТО  та членам сімей 

загиблих  під час здійснення АТО – 

жителям с. Піщанка, с. 

Покровське, с. Новоселівка на 

2018 рік 

надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам бойових дій в  АТО та членам сімей загиблих під час 

здійснення АТО 

37,20 

19. Краснокутс

ький район 

програма соціального захисту 

населення  Краснокутського 

району на 2016-2018 роки 

надання адресної матеріальної допомоги учасникам АТО 

(бойових дій) та сім’ям загиблих учасників АТО до Дня захисника 

України (п.7.8. програми) 

180,00 

20. Куп'янськи

й район 

програма соціального захисту 

населення Куп'янського району на 

2018 рік     

соціальна підтримка учасників АТО  (надання матеріальної 

допомоги учасникам АТО); надання матеріальної допомоги  

членам сімей  загиблих (померлих) учасників АТО До Дня 

захисника України (14 жовтня) у розмірі  5 тис. грн. кожній сім'ї 

(п.7.9. програми) 

95,00 

21. Лозівський 

район 

програма соціального захисту 

населення Лозівського району на 

2016-2020 роки 

надання матеріальної допомоги ветеранам війни, особам, які 

брали участь в АТО, та членам сімей загиблих учасників АТО (пп. 

1.1 п.7.1 розділ 7 програми) 

500,00 

22. Нововодола

зький район 

програма соціального захисту 

населення Нововодолазького 

матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців, осіб рядового 

та начальницького складу на виконання Указу Президента 

України від 24.09.2014 р. № 744/2014р. (п.3.5 програми) 

40,00 



 району "Соціальна турбота" на 

2015-2018 рр. 

надання автотранспортних послуг по перевезенню осіб, які 

безпосередньо брали участь  в АТО, членів їх сімей, членів сімей 

загиблих учасників АТО для проведення короткотермінового 

відпочинку (путівка вихідного дня) у санаторно-курортних 

закладах Харківської області (п. 3.8 програми) 

20,00 

23. Первомайсь

кий район 

комплексна програма соціального 

захисту населення Первомайського 

району на 2017-2020 роки 

надання додаткових пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання твердого палива сім'ям загиблих або померлих 

військовослужбовців в мирний час (без врахування доходів) 

(п.6.1.2. програми) 

25,00 

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих 

військовослужбовців учасників АТО (3000 грн. на родину) 

(п.6.4.1. програми) 

9,00 

придбання вінків та квітів для  вшанування пам'яті померлих 

ветеранів війни, учасників бойових дій та військовослужбовців, 

загиблих або померлих в мирний час (п. 6.4.3. програми) 

5,00 

оплата за перевезення учасників АТО, членів їх сімей та членів 

сімей загиблих до санаторно-курортного закладу для участі в 

заході "Путівка вихідного дня" (п.6.4.4. програми) 

7,20 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, 

осіб, на яких поширюється чинність ЗУ "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" (п.6.5.1. програми) 

30,00 

День захисника України (п.6.6.10. програми) 62,00 

24. Печенізьки

й район 

програма соціального захисту 

населення Печенізького району на 

2018 рік 

забезпечити надання одноразової адресної грошової допомоги 

учасникам АТО та членам їх сімей (п.7.12.1 програми) 

60,00 

25. Сахновщин

ський 

район 

районна програма 

військовослужбовців, учасників 

АТО та членів їх сімей та осіб, які 

постраждали під час участі у 

масових акціях громадського 

протесту на 2018-2019 роки 

надання одноразової матеріальної допомоги до Дня захисника 

України учасникам АТО та їх сім’ям (п.1. програми) 

80,00 



26. Харківськи

й район 
 

комплексна програма соціальної  

підтримки учасників АТО  та 

членів їх сімей на 2017 - 2019 роки 

виготовлення та розповсюдження буклетів, листівок з 

інформацією про організації, які надають і можуть надавати 

допомогу та підтримку звільненим у запас (демобілізованим) 

військовослужбовцям, які брали участь в АТО, а також інформації 

про державні гарантії і пільги учасникам АТО, можливості 

обласної та районної програм, інше (п.7.1.4. програми) 

10,00 

сприяння безкоштовному відвідуванню учасниками АТО та 

членами їх сімей, у тому числі сімей загиблих, театрально-

концертних закладів; організація та проведення заходів для 

демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей (п.7.1.10. 

програми)  

30,00 

комплексна програма соціальної  

підтримки учасників АТО  та 

членів їх сімей на 2017 - 2019 роки 

забезпечення безкоштовним відпочинком дітей, батьки яких 

проходили військову службу в зоні АТО (п.7.1.18 програми) 

15,54 

забезпечення безкоштовним дворазовим харчуванням учнів 1-4 

класів загальноосвітніх навчальних закладів дітей, батьки яких 

проходили військову службу в зоні АТО, одноразовим 

харчуванням учнів 5-11 класів (п.7.1.19 програми) 

262,87 

забезпечення безкоштовним триразовим харчуванням вихованців 

дошкільних навчальних закладів з числа дітей 

військовослужбовців, учасників АТО (п.7.1.20 програми) 

63,00 

створення у музейних, бібліотечних закладах тематичних 

виставок, експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених 

героїзму учасників АТО, виготовлення інформаційно-

презентаційних та фотоматеріалів (книги, альбомі, блокноти, 

листівки, ін..) з метою проведення військово-патріотичного 

виховання (п.7.4.5 програми) 

20,00 

проведення відкритого кубку району з футболу серед юнаків, 

присвяченого пам'яті О. Якимова, який загинув під час 

проведення АТО (п.7.4.8 програми) 

3,00 

придбання для військових формувань, військовослужбовців та 

інших осіб, які несуть службу та проживають в зоні АТО, 

медичних автомобілів, обладнання, медикаментів та інших 

матеріальних цінностей (п.7.5.1 програми) 

800,00 

придбання для військових формувань, військовослужбовців та 

інших осіб, які несуть службу та проживають в зоні АТО, 

продуктів харчування, промислових товарів народного 

споживання (п.7.5.2 програми) 

50,00 



 надання військовим формуванням, військовослужбовцям та 

іншим особам, які несуть службу та проживають в зоні АТО, 

матеріальної, гуманітарної, організаційної та іншої допомоги 

(п.7.5.3 програми) 

50,00 

27. Чугуївськи

й район 

програма соціальної підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей в 

Чугуївському районі на 2018 рік 

забезпечення зубопротезуванням ротової порожнини учасників 

АТО в зубопротезному відділенні Комунального закладу охорони 

здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. 

Кононенка» (п.8. програми) 

182,00 

надання одноразової матеріальної допомоги звільненим у запас 

(демобілізованим) учасникам АТО, які були призвані на військову 

службу під час мобілізації в особливий період, та членам сімей 

загиблих учасників АТО, яким встановлено зазначений статус 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального  захисту» (п.20. програми) 

50,00 

28. Шевченківс

ький район 

  

програма соціального і 

економічного розвитку 

Шевченківського району на 2018 

рік 

надання цільової адресної грошової допомоги учасникам бойових 

дій (у зоні проведення АТО), особам з інвалідністю внаслідок 

війни (з числа учасників АТО) та членам сімей загиблих учасників 

АТО до Дня захисника України 

49,80 

програма соціального і 

економічного розвитку території 

Шевченківської селищної ради 
на 2018 рік (зі змінами) 

надання матеріальної допомоги  322,50 

програма соціально-економічного 

розвитку на 2018-2020 роки села 

Старовірівка 

до Дня Перемоги надати матеріальну допомогу учасникам 

бойових дій в розмірі  2,5 тис. грн. кожному (Розділ III 

"Гуманітарна сфера" п. 3.3 "Культура та духовність") 

 

25,00 

програма соціально-економічного 

розвитку Нижньобурлуцької 

сільської ради на 2016-2020 роки 

надання  одноразової матеріальної допомоги  10,00 

програма соціального захисту 

населення сільської ради на 2018 

рік (Новомиколаївська  сільська 

рада) 

надання матеріальної допомоги  10,00 



програма надання одноразової 

грошової матеріальної допомоги 

окремим категоріям громадин, які 

проживають в селах 

Безмятежненської сільської ради 
на 2018 рік     

надання одноразової грошової матеріальної допомоги окремим 

категоріям громадян з метою поліпшення їх матеріального 

становища та підняття рівня соціальної захищеності 

62,00 

29. м. Ізюм міська програма соціальної 

підтримки учасників АТО на 2018 - 

2020 роки 

надання соціальних послуг сім'ям осіб, які брали безпосередню 

участь в АТО, та перебувають у складних життєвих обставинах, 

забезпечення їх, у разі потреби, соціальним супроводом (п.1.1. 

програми)                                                                                                                                                     

Всього на Програму 

- 297,0 

забезпечення складання соціального паспорту визначення 

соціально-побутових потреб та потреб у медично-психологічній 

допомозі демобілізованих учасників АТО та членів сімей 

загиблих учасників АТО (п. 1.2. програми) 

забезпечення діяльності мобільної групи для вирішення питань 

щодо реабілітації учасників АТО та членів їх сімей (п.1.3. 

програми) 

забезпечення оздоровленням дітей шкільного віку, батьки яких 

загинули під час виконання службових обов’язків при 

проходженні військової служби в районах проведення АТО, а 

також дітей шкільного віку, які згідно з чинним законодавством 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, із сімей 

учасників АТО (п.1.8. програми) 

проведення новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є 

учасниками АТО (п.1.9. програми) 

забезпечення доставки учасників АТО, членів їх сімей, членів 

сімей загиблих учасників АТО до місця відпочинку у санаторно-

курортних закладах Харківської області (п.1.9.1. програми) 

забезпечення виплати соціальної матеріальної допомоги сім'ям 

загиблих учасників АТО до Дня захисника України в розмірі 

2000,00 грн (п.1.12. програми) 

забезпечення виплати соціальної матеріальної допомоги сім'ям 

військовослужбовців, призваних на службу за призовом під час 

мобілізації на особливий період, демобілізованим 

військовослужбовцям та іншим особам, які брали участь в АТО в 

розмірі 2000,00 грн (п.1.13. програми) 



забезпечення виплати соціальної матеріальної допомоги матерям 

загиблих учасників АТО до Дня матері (п.1.14. програми) 

забезпечення виплати соціальної матеріальної допомоги 

виконавцю волевиявлення або особі, що зобов'язалася поховати 

загиблого учасника АТО (п.1.15. програми) 

організація проведення профілактичних оглядів демобілізованим 

військовослужбовцям протягом 3-х робочих днів після їх 

звільнення від проходження військової служби та під час взяття 

на військовий облік у військкоматах області (п.2.1. програми) 

30. м. 

Куп'янськ 

програма соціальної підтримки 

учасників АТО м. Куп'янська на 

2018 рік (зі змінами) 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО (які 

не отримували допомогу у 2016-2017 році) (п. 10 програми) 

70,00 

надання матеріальної допомоги члену сім'ї загиблого (батьку) 

учасника АТО до Дня Збройних Сил України (п. 11 програми) 

2,00 

надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО (матерям, дружинам або дочкам) до 

Дня Матері (п. 12 програми) 

18,00 

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих 

(померлих) учасників АТО на поточний ремонт житла (п. 13 

програми) 

10,00 

надання одноразової матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок війни із числа учасників АТО до Дня 

захисника України. (п. 14 програми) 

8,00 

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих 

(померлих) учасників АТО  до Дня Захисника України. (п. 15 

програми) 

40,00 

проведення безоплатного капітального ремонту власних будинків 

і квартир членів сімей загиблих учасників АТО на Сході України 

(п. 25 програми) 

105,00 

надання соціальної матеріальної допомоги рідним померлого 

учасника АТО на поховання (п. 26 програми) 

3,00 

31. м. Лозова програма соціальної підтримки 

учасників АТО та їх сімей на 2017-

2020 роки в м. Лозова 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, 

членам сімей загиблих учасників АТО за зверненням та до 

знаменних дат і державних свят (п. 1.1.програми) 

83,50 



придбання подарунків дітям віком до 18 років членів сімей 

загиблих учасників АТО та учасників бойових дій, які брали 

безпосередню участь в АТО,  до Новорічних свят та 

Міжнародного дня захисту дітей (п.5.1. програми) 

15,70 

організація надання ритуальних послуг (п.6.1. програми) 4,30 

виготовлення та встановлення надгробків на могилах загиблих 

учасників АТО (п.6.2. програми) 

4,00 

32. м. Люботин програма соціального захисту 

населення м. Люботина на 2018 рік 

надання одноразової грошової допомоги мешканцям, які 

опинились в скрутній життєвій ситуації та допомоги на 

поховання; надання цільової адресної матеріальної допомоги (п.1 

Заходів до програми) 

250,00 

33. м. 

Первомайсь

кий 

програма соціального захисту 

населення м. Первомайський на 

2018 рік 

виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО до 

27-ї річниці незалежності України;  забезпечення безкоштовним 

оздоровленням та відпочинком  дітей учасників АТО (п.7 розділ 

III програми) 

5,00 

34. м. Чугуїв комплексна програма соціального 

захисту населення м. Чугуєва на 

2017 – 2020 роки 

 

забезпечення виплати одноразової адресної соціальної 

матеріальної допомоги мешканцям міста,  які опинилися у 

скрутному життєвому становищі, в т. ч. на лікування учасникам 

АТО – 100 тис. грн (п.4.1 програми)                                                                     

745,00 

забезпечення виплати одноразової адресної соціальної 

матеріальної  допомоги  демобілізованим учасникам АТО, членам 

сімей загиблих учасників АТО (До Дня незалежності України) 

(п.4.6 програми)   

80,00 

програма розвитку молодіжних 

ініціатив, національно-

патріотичного виховання, 

організації оздоровлення та 

відпочинку дітей м. Чугуєва на 

2018-2020 роки 

придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів для дітей м. 

Чугуєва, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

( в т. ч. для дітей м. Чугуєва, батьки яких є учасниками АТО - 50 

тис. грн) (п.8.1 програми) 

190,00 

35. Старосалтів

ська 

селищна 

рада 

Комплексна програма соціального 

захисту населення Старосалтівської 

селищної ради на 2017-2020 роки 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (п.1.1 

Додаток №1) 

100,00 



36. Чкаловська 

селищна 

рада 

програма соціального захисту 

населення Чкаловської селищної 

ради Чугуївського району 

Харківської області на 2018 рік 

надання одноразової грошової матеріальної допомоги  140,00 

37. Мереф'янсь

ка міська 

рада 

програма забезпечення 

функціонування Мереф'янської 

об'єднаної організації ветеранів 

України на 2018 рік 

надання матеріальної допомоги до Дня захисника України (п.1. 

програми) 

14,00 

програма соціального захисту 

населення  

виплата одноразової адресної допомоги та допомоги на поховання 

деяких категорій громадян (п.1. програми) 

500,00 

відшкодування компенсації за пільговий проїзд на міських, 

приміських автобусних маршрутах окремих категорій громадян (у 

тому числі учасників АТО) (п.4. програми) 

500,00 

оплата послуг з літнього відпочинку та оздоровлення дітей (у тому 

числі дітей учасників АТО) (п.8. програми) 

630,00 

38. Роганська 

селищна 

рада 

програма  про надання одноразової 

матеріальної допомоги в 2018-2019 

р.р. учасникам АТО в Україні, які 

були мобілізовані з території 

Роганської селищної ради 

надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5000 грн 

мобілізованим військовослужбовцям смт Рогань,  сел. 

Докучаєвське, с. Хроли, с. Пономаренки, с. Логачівка, с. Борове та 

с. Лелюки  

300,00 

39. Нововодола

зька 

селищна 

рада 

програма соціального захисту 

населення Нововодолазької 

селищної ради «Соціальна 

турбота» на 2016-2020 роки 

фінансування виплати матеріальної одноразової допомоги 

малозахищеним верствам населення (в т. ч. мешканцям громади, 

які є учасниками АТО для придбання речей, ліків, засобів 

захисту тощо) (частина 2 розділу 5 програми) 

300,00 

програма перевезення пільгового 

контингенту та найбільш соціально 

незахищених верств населення на 

2017-2021 роки 

організація підвозу пільгового контингенту та найбільш соціально 

незахищених верств населення, зокрема, ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників АТО 

236,00 

40. Зачепилівсь

ка селищна 

рада 

програма надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам, 

які опинилися в складних життєвих 

обставинах 

одноразова матеріальна допомога надається за умови настання 

непередбачених надзвичайних ситуацій, на проведення медичних 

операцій, особам, які потребують довготривалого та 

дороговартісного лікування,  які потерпіли від наслідків пожежі, 

стихійного лиха, учасникам АТО або членам сім’ї такої особи 

(п.4.2 програми) 

20,00 

41. Малинівськ

а селищна 

рада 

програма соціального захисту 

населення Малинівської селищної 

ради на 2018 рік 

надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення (в т.ч. учасникам АТО та іншим громадянам, які 

опинилися в скрутних життєвих обставинах) 

127,00 



42. Коломацьк

а селищна 

рада 

програма соціального захисту 

населення на 2017 – 2020 роки 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, 

пораненим та травмованим (або одному з членів їх сімей) (п.2.7. 

програми) 

90,00 

43. Наталинськ

а сільська 

рада 

комплексна програма соціального 

захисту населення Наталинської 

сільської ради на 2018-2020 роки 

надання матеріальної допомоги  учасникам АТО для 

оздоровлення до Дня захисника України – 1 тис. грн (п.9 Порядку 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 

внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують 

соціальної підтримки) 

47,00 

надання матеріальної одноразової допомоги учасникам АТО для 

лікування після поранення в розмірі 3 тис. грн 

15,00 

44. Пісочинськ

а селищна 

рада 

комплексна програма соціального 

захисту населення територіальної 

громади Пісочинської селищної 

ради на 2018 рік 

соціальний захист ветеранів війни, учасників АТО (п.1.1. 

програми) 

80,00 

45. Великобурл

уцька 

селищна 

рада 

програма соціального захисту 

окремих категорій населення 

селищної ради на  2018 рік 

надання матеріальної  допомоги на лікування учасникам АТО та 

членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО (п.5.3. 

програми) 

126,00 

 

Херсонська область 
№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому бюджеті 

на реалізацію 

бюджетної 

програми, на 2018 

рік, тис. грн 

1. програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту людей похилого 

віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки 

(рішення сесії Каховської міської ради від 

29.01.2015 № 1263/68) 

пільги сім'ям військовослужбовців, які призвані на військову 

службу за мобілізацією та приймають  участь в АТО, на житлово-

комунальні послуги у розмірі 50% вартості послуг 

10,0 

надання матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які  

призвані на військову службу за мобілізацією та приймають 

участь в АТО 

30,0 

надання матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, 

загиблих в ході проведення АТО 

30,0 

надання адресної грошової допомоги 3 вдовам 

військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО,  по 4,0 

тис. грн щомісяця  кожній 

144,0 



зубопротезування пільгових категорій населення (осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників 

війни, ін.) (до 4,0 тис. грн. на одну особу) 

49,0 

відшкодування вартості послуг з  професійної адаптації учасників 

АТО 

16,5 

проведення різнопланових організаційних та культурно-масових 

заходів з нагоди відзначення Дня захисника України 

20,0 

2. програма щодо забезпечення компенсаційних 

виплат на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремих категорій громадян на 

міських автобусних маршрутах загального 

користування на 2017-2019 роки (рішення сесії 

Каховської міської ради від 25.05.2017 № 644/36) 

забезпечення перевезення по місту згідно з чинним 

законодавством пільгових категорій населення міста, в тому 

числі осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових 

дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

2000,0 

3. програма соціальної підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей на 2017-2020 роки (рішення сесії 

Бериславської районної ради від 20.10.2017 № 226) 

учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих 

учасників АТО надаються пільги на житлово-комунальні 

послуги, цільова адресна допомога,  щомісячна адресна допомога 

сім’ям загиблих учасників АТО, забезпечення безоплатним 

санаторно-курортним лікуванням, організація та проведення 

професійної підготовки або перепідготовки, підвищення 

кваліфікації, вирішення питання купівлі житла учасникам АТО 

252,0 

 4. програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту людей похилого 

віку та інвалідів на 2015 – 2018 роки (рішення сесії 

Голопристанської районної ради від 21.10.2014 № 

411) 

надання пільг учасникам АТО на житлово-комунальні послуги 65,0 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО для лікування 20,0 

надання разової матеріальної допомоги сім’ям 

військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО у розмірі 

5000,00 грн 

10,0 

виплата стипендії сім’ям загиблих учасників бойових дій 18,0 

виплата відшкодування вартості оформлення землевпорядних 

документів учасникам АТО 

10,0 

5. програма соціального захисту людей похилого віку 

та  інвалідів, підтримки сім’ї, утвердження гендерної 

рівності і протидії торгівлі людьми  на 2015-2019 

роки (рішення сесії Високопільської районної ради 

від 17.07.2015 № 858) 

 

 

 

 

 

фінансова підтримка громадської організації «Товариство воїнів-

учасників, ветеранів АТО на Сході України смт Високопілля» 

40,0 

надання пільг на послуги телефонного зв’язку у межах середніх 

норм споживання пільговим категоріям громадян 

5,0 

забезпечення у повному обсязі необхідними ліками ветеранів 

війни, які проходять стаціонарне та амбулаторне лікування, за 

пільговими рецептами 

4,0 

придбання, в т.ч. для ветеранів війни, медикаментів за пільговими 

рецептами, кардіостимуляторів, слухових апаратів, надання 

послуг із зубопротезування та забезпечення очними протезами  

10,0 



 проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризації 

ветеранів війни та у разі потреби їх госпіталізація в 

першочерговому порядку 

5,0 

надання разової матеріальної допомоги сім’ям 

військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО 

10,0 

6. програма соціального захисту людей похилого віку, 

інвалідів та підтримки сім'ї, утвердження гендерної 

рівності і протидії торгівлі людьми на 2015 – 2019 

роки (рішення сесії Великолепетиської районної 

ради від 26.05.2015 № 177) 

програма передбачає, зокрема: 

 поліпшення соціально-побутових умов ветеранів війни  

 реабілітацію ветеранів та осіб з обмеженими фізичними 

можливостями; 

 створення безперешкодного середовища; 

 захист прав на освіту та трудову діяльність осіб з особливими 

потребами; 

 організацію дозвілля, відпочинку, занять фізичною культурою 

та спортом ветеранів та осіб з інвалідністю; 

 підтримку сімей; 

 пільгове перевезення громадян 

660,2 

7. комплексна програма «Соціальний захист» (рішення 

Херсонської міської ради від 25.10.2005 № 932) 

посилення соціального захисту окремих категорій громадян, у т. 

ч. учасників АТО та  членів їхніх сімей, надання адресної 

грошової допомоги найбільш соціально вразливим категоріям 

громадян, створення необхідних умов для активної діяльності 

ветеранських та інших громадських організацій міста 

61 842,44 

8. програма оздоровлення та відпочинку дітей 

м. Херсона на період  2016-2020 років (рішення 

Херсонської міської ради від 25.03.2016 № 101) 

організація оздоровлення та відпочинку дітей, в т. ч. і тих, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, враховуючи 

дітей осіб, які беруть безпосередню участь в АТО, 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 (зник безвісти) у районі проведення АТО, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період участі в АТО 

 

7 671,32 

9. програма соціального захисту населення району на 

2018 рік (рішення Олешківської районної ради від 

16.02.2018 № 527) 

 фінансова підтримка громадської організації «Спілка учасників 

бойових дій-ветеранів АТО Олешківського району»; 

 фінансова підтримка громадської організації «Об’єднання 

учасників-ветеранів та інвалідів АТО «Захисники Вітчизни» 

Олешківського району Херсонської області»; 

 надання пільг на оплату за житло, комунальні послуги, 

електроенергію, газ та телефонний зв’язок військовослужбовцям 

50,0 

 

50,0 

 

 

12,0 

 



(членам їх сімей), учасникам АТО, членам сімей загиблих 

учасників АТО; 

 надання одноразової матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, що проходили службу в зоні проведення 

АТО та демобілізовані із зони проведення АТО; 

 забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів 

війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю всіх категорій; 

 надання щомісячної адресної матеріальної допомоги сім’ям, в 

яких виховуються діти віком до 18 років, батьки яких загинули в 

зоні проведення АТО; 

 надання фінансової допомоги сім’ям загиблих або померлих 

протягом поточного року військовослужбовців, які приймали 

участь в АТО (витрати на поховання, упорядкування місця 

захоронення, встановлення пам’ятних знаків, тощо) в 

адміністративних межах району з урахуванням  об’єднаних 

територіальних громад; 

 медикаментозне забезпечення лікування військовослужбовців, 

які приймали участь в АТО; 

 поліпшення житлово-побутових умов учасників АТО; 

 надання компенсації учасникам бойових дій (АТО) за 

оформлення проектно-кошторисної документації на земельні 

ділянки, в тому числі і отримані в попередньому періоді; 

 компенсація навчання за контрактом учасникам АТО, учасникам 

бойових дій та членам їх сімей (дітям); 

 перевезення учасників АТО; 

 надання адресної матеріальної допомоги сім’ям 

військовослужбовців, які загинули в зоні проведення АТО для 

придбання дров 

 

 

40,0 

 

 

 

80,0 

 

24,0 

 

 

148,0 

 

 

 

 

150,0 

 

100,0 

 

70,0 

 

 

50,0 

 

100,0 

 

72,0 

10. районна програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту людей похилого 

віку та інвалідів на 2015-2018 роки (рішення сесії 

Горностаївської районної ради від 24.03.2015 № 

518) 

придбання для ветеранів війни, учасників АТО медикаментів за 

пільговими рецептами 

25,0 

надання для ветеранів війни, учасників АТО послуг із 

зубопротезування 

50,0 

11. програма економічного, соціального та культурного 

розвитку Горностаївської селищної ради на 2018 

рік (рішення Горностаївської селищної ради від 

22.12.2017 № 266) 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО до Дня захисника 

Вітчизни (14 жовтня учаснику АТО по 1000 грн) 

140,0 

 



12. програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту людей похилого 

віку на інвалідів на 2018 рік (рішення 

Горностаївської селищної ради від 22.12.2017 

№ 261) 

придбання для ветеранів війни, учасників АТО медикаментів за 

пільговими рецептами, послуг із зубопротезування 

10,0 

(медикаменти) 

20,0 

(зубопротезування) 

13. підтримка сім’ї на період до 2019 року (рішення 

Горностаївської селищної ради від 22.12.2017 

№ 263) 

надання пакунків до новорічних та різдвяних свят дітям, батьки 

яких є учасниками АТО та загиблих в зоні АТО 

5,0  

поздоровлення з Днем народження дітей, батьки яких загинули в 

зоні АТО 

1,2 

14. програма надання пільг окремим категоріям 

громадян з послуг зв’язку, санаторно-курортного 

лікування та пільгового проїзду на 2018 рік (рішення 

Горностаївської селищної ради від 22.12.2017 № 

264) 

відшкодування за надані пільги з послуг зв’язку (встановлення 

квартирних телефонів, абонементна плата за користування 

квартирним телефоном) окремим категоріям громадян 

15,0 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни 18,0 

15. програма економічного, соціального та культурного 

розвитку на 2018 рік (рішення Костянтинівської 

сільської ради від 21.12.2017 № 26) 

виплата матеріальної допомоги 30,0 

16. програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту людей похилого 

віку, інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадян, 

які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

учасників АТО в східних областях України та членів 

їх сімей на період до 2022 року (рішення сесії 

Іванівської районної ради від 27.11.2017 № 557) 

виплата матеріальної допомоги 210,0 

надання фінансової підтримки громадській організації 

«Товариство воїнів - учасників, ветеранів АТО на Сході України 

Іванівського району Херсонської області» 

8,0 

 

організація оздоровлення та відпочинку дітей осіб, які беруть 

безпосередню участь в АТО 

50,0 

17. районна програма поліпшення життєзабезпечення 

та соціального захисту окремих категорій громадян 

Нововоронцовського району на 2015 – 2018 роки 

(рішення сесії Нововоронцовської районної ради від 

06.02.2015 № 672) 

підтримка сімей військовослужбовців, загиблих в зоні 

проведення АТО 

10,0 

одноразова матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців, 

загиблих в зоні проведення АТО та при виконанні службових 

обов’язків 

20,0 

безоплатне зубопротезування та лікування зубів учасників 

бойових дій в зоні проведення АТО 

20,0 

безоплатне медичне обстеження для учасників АТО  та їх медико-

психологічна реабілітація 

20,0 

відвідування демобілізованих військовослужбовців із зони АТО, 

сімей, які прибули з тимчасово окупованих територій і районів 

проведення АТО, з метою складання оцінки потреб та надання 

соціальних послуг (транспортні витрати) 

3,0 



надання матеріальної допомоги учасникам АТО та сім’ям 

загиблих учасників АТО, які брали безпосередню участь в зоні 

проведення бойових дій з нагоди відзначення 14 жовтня Дня 

захисника Вітчизни 

80,0 

18. програма соціального захисту людей похилого віку, 

інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження гендерної 

рівності і протидії торгівлі людьми на 2017-2019 

роки (рішення сесії Генічеської районної ради від 

26.10.2017 № 390) 

- надання щомісячної стипендії одному із членів сім’ї загиблих в 

зоні проведення АТО військовослужбовців, які на момент 

мобілізації мешкали разом, у розмірі 1,5 тис. грн; 

- надання разової матеріальної допомоги сім’ям 

військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які 

загинули (померли) під час участі в проведенні АТО; 

- надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО  один раз на рік, у розмірі 1,0 тис. грн; 

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим 

верствам населення району, які опинилися у скрутному становищі 

внаслідок непередбачених обставин; 

- фінансова підтримка громадських організацій: Ветеранів АТО 

Генічеського району Херсонської області та АР Крим 

90,0 

 

 

10,0 

 

 

280,0 

 

217,0 

 

 

83,5 

19. комплексна районна цільова програма для пільгових 

категорій населення на 2017-2020 роки (рішення 

сесії Генічеської районної ради від 07.08.2017 

№ 370) 

компенсація за перевезення пільгових категорій громадян району 

автомобільним та залізничним транспортом загального 

користування 

804,7 

20. програма соціальної допомоги «Турбота» (рішення 

сесії Білозерської районної ради від 25.03.2016 

№ 50) 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових 

дій в зоні проведення АТО (ООС), щорічної допомоги – членам 

сімей загиблих на вирішення соціально-побутових проблем 

197,0 

21. районна програма «Соціальний захист людей 

похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, 

утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі 

людьми  на 2016 – 2019 роки» (рішення сесії 

Скадовської районної ради від 29.01.2016 № 50) 

адресна грошова допомога сім’ям учасників бойових дій, які 

приймали участь в АТО та загинули при виконанні обов’язків 

військової служби 

80,0 

22. програма соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Скадовськ на 2018 рік (рішення сесії 

Скадовської міської ради від 22.12.2017 № 601) 

звільнення від батьківської сплати за харчування дітей учасників 

АТО у дитячих дошкільних закладах міста та надання пільги 

учасникам АТО та їх родинам на комунальні послуги 

15,0 

23. програма соціального захисту ветеранів війни та 

праці (рішення сесії Лазурненської селищної ради 

від 20.12.2017 № 166) 

надання матеріальної допомоги 24,8 

24. програма фінансування інших видатків на 

соціальний захист інвалідів війни та учасників 

бойових дій (рішення сесії Благодатненської 

сільської ради від 22.12.2017 № 178) 

надання матеріальної допомоги 36,0 



25. програма соціально-економічного розвитку села на 

2018 рік (рішення сесії  Красненської сільської ради 

від 22.12.2017 № 227) 

надання матеріальної допомоги 20,0 

26. програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту людей похилого 

віку, інвалідів та не застрахованих осіб на території 

сільської ради на 2018 рік (рішення сесії  

Михайлівської сільської ради від 21.12.2017 № 212) 

надання матеріальної допомоги 3,0 

27. програма фінансування інших видатків на 

соціальний захист населення (рішення сесії 

Олександрівської сільської ради від 21.12.2017 

№ 144) 

надання матеріальної допомоги 23,0 

28. програма фінансування на соціальний захист 

населення (рішення сесії Новомиколаївської 

сільської ради від 19.12.2017 № 174) 

надання матеріальної допомоги 4,0 

29. програма соціального захисту населення 

Приморської сільської ради 

надання матеріальної допомоги 6,0 

30. програма фінансування інших видатків на 

соціальний захист населення (рішення сесії 

Тарасівської сільської ради від 20.12.2017 № 166) 

надання матеріальної допомоги 5,5 

31. програма фінансування на соціальний захист 

населення (рішення сесії Улянівської сільської ради 

від 23.12.2017 № 215) 

надання матеріальної допомоги 6,0 

32. програма фінансування інших видатків на 

соціальний захист населення (рішення сесії 

Шевченківської сільської ради від 24.12.2017 № 34) 

надання матеріальної допомоги 15,0 

33. програма соціально-економічного розвитку села на 

2018 рік (рішення сесії Широківської сільської ради 

від 19.12.2017 № 129) 

надання матеріальної допомоги 9,5 

34. районна програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту людей похилого 

віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки (рішення 

Чаплинської районної ради від 19.12.2014 № 701) 

- надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх 

сімей; 

- надання послуг із зубопротезування. 

-надання разової матеріальної допомоги сім’ям 

військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які 

загинули (померли) під час участі в проведенні АТО; 

-надання разової матеріальної допомоги сім’ям добровольцям 

добровольчих формувань, шо не увійшли до складу утворених 

15,0 

 

90,0 

10,0 

 

 

10,0 



відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів 

35. програма соціального захисту населення 

Чаплинської селищної ради на 2018 рік (рішення 

Чаплинської селищної ради від 20.12.2017 № 230) 

виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, 

мешканцям громади (1 тис. грн на особу) 

150,0 

36. районна програма соціального захисту людей 

похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, 

утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі 

людьми на 2015 — 2019 роки (рішення 

Великоолександрівської районної ради від 

13.05.2015 № 1117) 

забезпечення ліками при стаціонарному та амбулаторному 

лікуванні, послуги зубопротезування, медичне обстеження і 

диспансеризація, виплата матеріальної допомоги, фінансування 

громадської організації 

59,0 

37. районна програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту інвалідів та 

окремих категорій громадян на 2018 рік (рішення 

Новотроїцької районної ради від 22.12.2017 № 615) 

підвищення ефективності соціального захисту, поліпшення 

матеріального становища, соціально-побутових умов життя 

ветеранів, осіб з інвалідністю, учасників АТО та їх сімей, окремих 

категорій громадян 

516,5 

38. районна програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту ветеранів, людей 

похилого віку, інвалідів та громадян, які опинилися 

в складних життєвих обставинах, на 2015-2018 роки 

(рішення Каланчацької районної ради  від 

26.12.2014 № 584) 

виплата щомісячної матеріальної допомоги трьом сім’ям 

загиблих військовослужбовців,  які брали безпосередню участь в 

АТО у розмірі 500 грн; 

- надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам, 

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах 

18,0 

 

 

50,0 

39. районна програма соціального захисту учасників 

АТО та членів їх сімей на 2016-2019 роки (рішення 

Нижньосірогозької районної ради 
29.04.2016 № 126) 

надання одноразової матеріальної допомоги пораненим 

учасникам АТО, сім'ям загиблих учасників АТО та сім’ям 

учасників АТО 

30,0 

здійснення фінансової підтримки районної громадської організації 

учасників АТО 

37,0 

встановлення пам’ятного знаку для вшанування подвигу 

учасників АТО та загиблих на території селища Нижні Сірогози 

199,0 

забезпечення літнього оздоровлення в позаміських таборах дітей 

із прифронтової зони Донецької та Луганської областей, а також 

з Івано-Франківської, Сумської та Львівської областей, батьки 

яких беруть участь в АТО 

79,5 

40. міська програма соціального захисту населення на 

2017-2019 роки (рішення Голопристанської міської 

ради від 31.01.2018 року № 641) 

надання разової матеріальної допомоги сім'ям 

військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО 

10,00 



надання учасникам бойових дій з числа учасників АТО пільг з 

оплати житлово - комунальних послуг у розмірі 25% додатково до 

встановлених чинним законодавством у межах норм, 

передбаченим чинним законодавством 

132,00 

надання одноразової допомоги учасникам бойових дій з числа 

учасників АТО в сумі 1000 грн кожному 

60,00 

надання одноразової допомоги учасникам бойових дій з числа 

учасників АТО для придбання твердого палива та скрапленого 

газу у розмірі 25% додатково до встановлених чинним 

законодавством у межах норм, передбаченим чинним 

законодавством 

6,00 

фінансова підтримка громадських організацій (оплата житлово-

комунальних послуг, оренди приміщення): "Ветеранів АТО, 

учасників бойових дій в зоні АТО, їх матерів та родин 

«ЄДНІСТЬ» м. Гола Пристань та Голопристанського району 

Херсонської області" 

10,00 

41. програма реалізації соціальної політики на 2016-

2019 роки (рішення Новокаховської міської ради від 

24.12.2015 № 89) 

надання одноразової допомоги на лікування учасникам АТО 6,0 

звільнення мобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей 

від сплати за користування житлово-комунальними послугами на 

період участі у заходах із забезпечення національної безпеки і 

оборони України 

29,8 

надання фінансової підтримки громадській організації «Учасники 

АТО «Біла стріла» 

150,0 

надання щомісячної фінансової підтримки сім’ям загиблих 

учасників в зоні АТО 

360,0 

організація відпочинку з наданням оздоровчих послуг учасників 

бойових дій з числа учасників АТО та членів їх сімей 

199,4 

42. програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту людей похилого 

віку та інвалідів, підтримки учасників АТО (рішення 

Таврійської міської ради від 31.01.2017 року № 32) 

надання матеріальної допомоги на поховання сім’ям загиблих в 

зоні АТО 

15,0 

43. програма соціально-економічного та культурного 

розвитку населених пунктів на території Райської 

сільської ради на 2017-2018 роки (рішення Райської 

сільської ради від 21.12.2016 № 41) 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО 5,0 

44. районна програма поліпшення життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального захисту людей похилого 

виплата щомісячної стипендії матерям загиблих воїнів під час 

проведення бойових дій у зоні АТО (по 1373,00 грн) 

50,2 



віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки 

(рішення Каховської районної ради від 20.03.2015 

№ 602) 

військовослужбовцям, які беруть участь в АТО та членам їх сімей 

- 50%, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО – 100% 

знижка плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, 

передбачених чинним законодавством; 

надання пільг з оплати послуг зв’язку (за встановлення і 

користування квартирним телефоном) ветеранам війни та членам 

сімей загиблих 

18,0 

 

 

 

16,2 

 

надання разової матеріальної допомоги в розмірі 500 грн сім’ям 

добровольців добровольчих формувань, що не увійшли до складу 

утворених відповідно до законів України військових формувань 

та правоохоронних органів 

2,0 

забезпечення безкоштовним  зубопротезуванням ветеранів війни 100,0 

45. районна програма соціального захисту людей 

похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, 

утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі 

людьми на 2015-2019 роки (рішення 

Верхньорогачицької районної ради від 13.10.2015 

№ 619) 

разова матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців, які 

загинули під час проведення АТО 

10,0 

46. комплексна програма соціального захисту 

населення  «Турбота» на період 2015-2019 роки 

(рішення сесії Зеленівської сільської ради від 

18.12.2014 № 433) 

матеріальна допомога 6,0 

47. комплексна програма підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей – мешканців Чистопільської 

сільської ради на 2018 рік (рішення сесії від 

20.12.2017 № 240) 

матеріальна допомога 20,0 

48. програма підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей «Життя» на 2016-2018 роки (рішення сесії 

Самійлівської сільської ради від 24.12.2015 № 32) 

матеріальна допомога 5,0 

49. комплексна програма  соціального захисту 

населення «Турбота» на 2016-2020 роки (рішення 

сесії Бережанської сільської ради від 20.04.2016 № 

70) 

матеріальна допомога 2,0 

50. соціальний захист населення «Турбота» на період до 

2020 року (рішення сесії Ушкальської сільської 

ради від 24.03.2016 № 55) 

матеріальна допомога, оздоровлення дітей учасників АТО, 

допомога родинам загиблих  під час проведення АТО 

4,0 

51. обласна цільова програма медичної реабілітації та 

соціальної реадаптації учасників АТО на період до 

2020 року (рішення сесії обласної ради від 16.03.2018 

№ 752) 

проведення фізичної та медичної реабілітації, обов’язкове 

психологічне супроводження учасників АТО та членів їхніх сімей 

з застосуванням найкращих практик психологічної допомоги, 

реабілітації та ресоціалізації; вдосконалення та повноцінне 

1551,836 



функціонування в області системи реабілітації та реадаптації 

учасників АТО, забезпечення медичної, 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 для якісної соціалізації в умовах 

мирного життя 

забезпечення медичної, фізичної та психологічної реабілітації, а 

також соціалізації в умовах мирного життя учасників АТО 

120,0 

(медикаменти)  

120,0  

(продукти 

харчування) 

52. обласна програма соціального захисту людей 

похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, 

утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі 

людьми на 2015-2019 роки (рішення сесії обласної 

ради від 29.04.2015 № 1204) 

надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО 500,0 

53. програма соціально- економічного та культурного 

розвитку Херсонської області на 2018 рік (рішення 

сесії обласної ради від 22.12.2017 № 684) 

фінансова підтримка комунального некомерційного соціального 

підприємства «Оберіг» 

1 425,0 

54. розвиток людського капіталу Херсонської області 

на 2017- 2023 роки (рішенням сесії обласної ради від 

10.04.2017 № 473) 

оплата навчання у ВНЗ демобілізованих військовослужбовців, які 

проходили службу в зоні проведення АТО, та 

військовослужбовців підрозділів територіальної оборони в 

області 

1 097,7 

надання матеріальної допомоги демобілізованим 

військовослужбовцям, які проходили службу в зоні проведення 

АТО, на військову підготовку за програмою підготовки офіцерів 

запасу 

41,4 

 

Хмельницька область 

№ 

з/п 

Назва адміністра-

тивно-

територіальних 

одиниць 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому бюджеті 

на реалізацію 

бюджетної 

програми,  

на 2018 рік, тис. 

грн. 

       



1. м. Хмельницький програма соціальної підтримки 

учасників  АТО,  учасників 

Революції Гідності,  бійців-

добровольців АТО  у  м. 

Хмельницькому та членів їх 

сімей на 2018 – 2020 рр. 

надання соціальних, медичних, психологічних та юридичних 

послуг учасникам АТО та членам їх сімей, які потребують 

допомоги 

16 139,0        

2. м. Кам'янець-

Подiльський 

комплексна програма 

соціального захисту міста 

Кам'янця-Подільського на 

2017-2021 роки 

 - надання матеріальної допомоги членам сімей на встановлення 

пам'ятників загиблих учасників АТО; 

 - оплата послуг, пов'язаних з проведенням та організацією 

похоронів загиблих учасників АТО або померлих в результаті 

поранення; 

  - надання матеріальної допомоги одному із членів сім'ї 

загиблого та важко пораненого учасника АТО на виготовлення 

проектної документації на відведення земельних ділянок; 

 - надання фінансової допомоги у забезпеченні реалізації 

проектів: громадських організацій (ГО "Учасників АТО"); 

виконання статутних повноважень ветеранських організацій 

(відповідно до порядку); 

 - неповнолітнім дітям померлих осіб, відзначених званням 

"Почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського" 

виплачується грошова допомога 

211,2        

3. м. Нетiшин міська комплексна програма 

підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей на 2018 рік 

фінансова, соціальна, юридична, психологічна підтримка 

жителів, які перебувають або скеровуються у зону проведення 

АТО, та членів їх родин, а також учасників АТО, які працюють 

на підприємства, установах, організаціях міста 

510,3        

4. м. Славута цільова програма  

«Піклування» 

мешканців міста Славути на 

2016 – 2018 роки 

 

 

- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів  та вихованців дошкільних 

закладів з числа дітей військовослужбовців, які беруть (брали) 

участь в АТО або загинули під час виконання службових 

обов'язків;  

- забезпечення дітей військовослужбовців, які беруть (брали) 

участь в АТО або загинули під час виконання службових 

обов'язків, безкоштовним відпочинком в таборах з денним 

перебуванням при закладах освіти міста та в таборі праці і 

відпочинку при будинку дитячої творчості;   

- надання  матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію 

учасникам АТО і сім’ям загиблих учасників АТО 

735,4        



5. м. 

Старокостянтині

в 

комплексна програма 

підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей - мешканців м. 

Старокостянтинів 

забезпечення учасників бойових дій з числа учасників АТО 

матеріально-технічними засобами, засобами індивідуального 

захисту, іншими матеріалами, забезпечення поховання загиблих, 

надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення 

матеріально-побутових проблем, забезпечення транспортних 

послуг, пов’язаних з АТО 

346,7        

6. м. Шепетiвка програма підтримки учасників 

АТО та членів сімей загиблих 

учасників АТО мешканців м. 

Шепетівки на 2018 рік 

надання одноразової грошової допомоги, комплексу медичних, 

психологічних та соціальних послуг, безоплатне поховання 

учасників АТО 

221,0        

7. Білогірський 

район 

комплексна програма 

підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей - мешканців сіл 

Білогірського району на 2018 

рік 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх 

сімей 

54,0        

8. Віньковецький 

район 

програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, 

військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та 

вшанування пам'яті загиблих 

на 2017-2019 роки 

підтримка сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців 

і поранених учасників АТО 

151,0        

9. Волочиський 

район 

комплексна програма 

"Піклування" Волочиського 

району на 2016-2020 роки 

матеріальна допомога  учасникам АТО 30,0        

10. Городоцький 

район 

програма соціальної підтримки 

учасників АТО та членів їх 

сімей в Городоцькому районі на 

2017-2018 роки 

надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та 

членам їх сімей, у тому числі членам сімей в разі загибелі 

учасників АТО 

230,0        

11. Деражнянський 

район 

районна комплексна програма 

соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників АТО, 

військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та 

вшанування пам'яті загиблих на 

2017-2019 роки 

надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО  96,1        



12. Ізяславський 

район 

Районна  комплексна 

програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, 

військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих 

на 2018-2019 роки  

оздоровлення демобілізованих учасників АТО 37,5        

міська комплексна програма 

підтримки учасників АТО, 

членів їх сімей, які 

зареєстровані та проживають на 

території м. Ізяслава на 2017-

2018 рр. 

матеріальна допомога сім`ям військовослужбовців, які 

перебувають в зоні АТО 

220,0        

сільські програми надання 

матеріальної допомоги 

учасникам АТО та членам їх 

сімей, які зареєстровані та 

проживають на території 

сільських рад на 2017-2019 рр. 

матеріальна допомога учасникам АТО та сім`ям 

військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО 

95,0        

13. Кам'янець-

Подільський 

район 

районна програма 
"Подільська родина" на 2013-

2018 роки 

заходи психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх 

сімей 

90,0        

районна комплексна програма 

соціального захисту населення 

на 2014 - 2018 роки 

надання матеріальних допомог, надання послуг з перевезення 

важкопоранених або загиблих військовослужбовців 

50,0        

програми соціального захисту 

населення сільських рад: 

Довжоцька с/р, Зіньковецька 

с/р, Заліська с/р, Кадиєвецька 

с/р, Пановецька с/р, 

Шустовецька с/р 

надання матеріальних допомог  52,0        

програми підтримки учасників 

АТО жителів сільських рад: 

Кам’янська с/р, Кульчієвецька 

с/р, Сл.-Рихтецька с/р 

надання матеріальних допомог  40,7        



14. Красилівський 

район 

районна  програма соціальної 

підтримки осіб, які беруть 

(брали) участь в АТО та членів 

їх сімей, які зареєстровані в 

Красилівському районі на 2017-

2018 роки 

надання соціальних, медичних, психологічних та юридичних 

послуг громадянам, які беруть участь в АТО , надання 

матеріальної допомоги, зниження оплати за комунальні послуги, 

забезпечення організації відпочинку, оздоровлення, реабілітації, 

виділення земельних ділянок 

125,0        

15. Славутський 

район 

комплексна програма 

соціального захисту населення 

Славутського району на 2017-

2020 роки  

 - забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 

загальноосвітніх закладів  з числа  сімей учасників АТО;  

 - забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців 

дошкільних закладів  з числа  сімей учасників АТО; 

 - надання матеріальної допомоги учасникам АТО та сім’ям 

учасників АТО 

171,7        

16. Старокостянти-

нівський район 

комплексна програма 

соціального захисту населення  

Старокостянтинівського району 

забезпечення безкоштовним оздоровленням  в позаміському 

закладі оздоровлення та відпочинку "Калинівка" дітей, батьки 

яких є учасниками (АТО) та дітей, один з батьків яких загинув 

під час проведення АТО 

99,0        

17. Теофіпольський 

район 

програма підтримки діяльності 

районних громадських 

організацій  на 2016-2020 роки   

забезпечення конституційного права громадян України на 

свободу об’єднання у громадські організації для здійснення і 

захисту своїх прав і свобод та задоволення  економічних, 

соціально-культурних інтересів, а також створення умов для 

покращення соціального становища найбільш вразливих верств 

населення району, надання їм кваліфікованої медико-соціальної 

допомоги 

25,0        

програма підтримки учасників 

АТО, осіб, які приймають 

участь в АТО та членів їх 

сімей, членів сімей загиблих - 

мешканців сільських, селищних 

рад на 2018 рік  

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх 

сімей, а також сімей, члени яких загинули під час проведення 

АТО, підтримання їх належного морально - психологічного та  

матеріального стану 

370,2        

18. Хмельницький 

район 

програма соціальної підтримки 

осіб, які беруть (брали) участь в 

АТО, та членів їх сімей, які 

зареєстровані у Хмельницькому 

районі, на 2018-2020 роки 

надання комплексної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей 

та членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО, 

забезпечення їх всебічної підтримки; надання додаткових 

соціальних гарантій, які сприяють вирішенню соціально-

побутових питань 

100,0        



19. Чемеровецький 

район 

районна програма  підтримки 

учасників бойових дій, 

учасників АТО, які беруть 

(брали) участь в АТО на Сході 

України – мешканців 

Чемеровецького району на 

2018-2019 роки 

підвищення соціального захисту учасників бойових дій, АТО 

(зокрема виплату одноразової матеріальної допомоги), 

підтримання їх належного морально-психологічного стану, 

поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого 

самоврядування, виконавчої влади  з громадськими  

організаціями та іншими юридичними особами у напрямку 

підтримки учасників АТО - мешканців Чемеровецького району 

20,0        

20. Шепетівський 

район 

районна комплексна програма 

соціальної підтримки осіб, які 

беруть (брали) участь в АТО та 

членів їх сімей, які проживають 

в Шепетівському районі 

надання матеріальної допомоги особам, які беруть (брали) 

участь в АТО або членам їх сімей 

10,0        

21. Ярмолинецький 

район 

програма про порядок надання 

одноразової грошової допомоги 

учасникам АТО, членам їх 

сімей та членам загиблих під 

час участі в АТО мешканцям 

населених пунктів 

Ярмолинецького району 

надання одноразової матеріальної допомоги 196,0        

22. отг. Берездівська  

(Славутський 

район) 

програма соціального захисту 

населення Берездівської 

сільської ради на 2018-2020 

роки 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО на лікування та 

на оздоровлення 

75,7        

23. отг. Війтовецька  

(Волочиський 

район) 

соціальна підтримка сім'ї та 

допомоги незахищеним 

верствам населення на 2016-

2020 роки 

надання матеріальної допомоги 39,0        

24. отг. Волочиська  

(Волочиський 

район) 

програма «Піклування» 

Волочиської міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки 

залучення громадських організацій до надання соціальних 

послуг, зокрема ветеранам війни, та здійснення заходів, 

спрямованих на їх фінансову підтримку; забезпечення надання 

пільг для часткової компенсації витрат за оплату комунальних 

послуг, електроенергії та природного газу; надання матеріальної 

допомоги на лікування та на вирішення матеріально-побутових 

питань; встановлення меморіальних дошок воїнам, загиблим в 

зоні проведення АТО 

149,0        



програма соціальної підтримки 

сім’ї та допомоги незахищеним 

верствам населення 

Волочиської  об’єднаної 

територіальної  громади  на 

2016-2020 роки 

- соціальний супровід учасників бойових дій після повернення із 

зони АТО, забезпечення необхідними соціальними послугами, 

санаторно-курортне лікування, психологічна реабілітація, інші 

види допомоги.  

- забезпечення безкоштовним харчуванням в дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах громади дітей учасників 

бойових дій АТО;  

- забезпечення безкоштовним оздоровленням /відпочинком 

дітей учасників бойових дій АТО в пришкільних оздоровчих 

таборах; 

- забезпечення поховання загиблих учасників бойових дій АТО 

та надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення 

матеріально-побутових проблем та на лікування;  

- забезпечення пільгового перевезення учасників  АТО 

1551,0        

25. отг. 

Ганнопільська  

(Славутський 

район) 

надання соціальної допомоги в 

Ганнопільській сільській раді 

надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, особам, 

які були мобілізовані до Збройних Сил України  або  

добровільно вступили до Національної гвардії України, 

приймали участь в АТО та отримали поранення, а також сім’ям, 

члени яких приймали участь в АТО та опинилися в складних 

матеріально-побутових умовах 

81,6        

26.  отг. Гвардійська 

(Хмельницький 

район) 

програма соціальної підтримки 

осіб, які беруть (брали) участь в 

АТО, та членів їх сімей, які 

зареєстровані на території 

Гвардійської сільської ради 

надання соціальних, медичних, психологічних та юридичних 

послуг громадянам, які беруть (брали) участь в АТО, та членів 

їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) осіб, які 

брали участь в АТО 

100,0        

27. отг. Гуменецька  

(Кам’янець-

Подільський 

район) 

комплексна програма 

соціального захисту населення 

Гуменецької сільської ради на 

2016-2018 роки 

надання одноразової матеріальної допомоги 

військовослужбовцям та членам їх родин, які брали (беруть) 

участь в АТО, на лікування, вирішення соціально-побутових 

питань 

300,0        

28. отг. м. 

Дунаєвецька  

(Дунаєвецький 

район) 

програма соціального захисту 

населення Дунаєвецької міської 

ради на 2018-2020 рр. 

надання одноразової матеріальної допомоги на лікування 

особам, які отримали поранення під час проходження служби в 

зоні АТО, надання одноразової матеріальної допомоги дітям 

учасників АТО, відшкодування учасникам АТО витрат на 

зубопротезування 

140,0        

29. отг. смт 

Дунаєвецька  

(Дунаєвецький 

район) 

програма соціальної підтримки 

осіб, які беруть (брали) участь в 

АТО та членів їх сімей, які 

зареєстровані на території 

Дунаєвецької селищної 

 надання матеріальної допомоги  особам, які беруть (брали) 

участь в АТО та членам їх сімей 

150,0        



об’єднаної територіальної 

громади 

30. отг. 

Китайгородська  

(Кам’янець-

Подільський 

район) 

програма соціального захисту 

учасників АТО та членів їхніх 

сімей Китайгородської ОТГ на 

2018 рік 

надання одноразової матеріальної допомоги  учасникам АТО та 

членам їхніх сімей   

60,0        

31. отг. Колибаївська  

(Кам’янець-

Подільський 

район) 

програма соціальної підтримки 

населення на 2018-2020 роки 

Колибаївської сільської ради 

надання матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення 

учасникам АТО 

10,0        

32. отг. Летичівська  

(Летичівський 

район) 

програма «Турбота» 

Летичівської селищної ради на 

2017-2019 роки 

підтримка  призваних на військову службу під час мобілізації в 

особливий період, учасників бойових дій, учасників АТО, сімей 

загиблих в АТО, військовослужбовців  

245,0        

33. отг. Лісовогрині-

вецька  

(Хмельницький 

район) 

організація харчування учнів 1-

4 класів та учнів пільгових 

категорій Лісовогринівецької 

сільської ради 

надання безкоштовного харчування дітям учасників АТО 

протягом року 

48,0        

надання щомісячної адресної 

допомоги пільговим категоріям 

громадян на проїзд 

автомобільним транспортом на 

приміських маршрутах 

Хмельницького району 

надання грошових коштів на пільговий проїзд учасникам АТО в 

розмірі 40 грн на місяць 

40,0        

надання матеріальної допомоги 

жителям Лісовогринівецької 

сільської ОТГ 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО 1 раз на рік у 

розмірі 1500 грн на одну особу 

166,1        

34. отг. Маківська  

(Дунаєвецький 

район) 

програма соціальної підтримки 

осіб, які беруть (брали) участь в 

АТО та членів їх сімей, які 

зареєстровані в Маківській ОТГ 

забезпечення  соціальних виплат у вигляді матеріальної 

допомоги 

120,0        

35. отг. Меджибізька  

(Летичівський 

район) 

"Піклування" Меджибізької 

селищної ради на 2017-2021 

роки 

надання матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, 

сім’ям загиблих в АТО та громадянам 

260,0        

36. отг. Наркевицька  

(Волочиський 

район) 

програма соціальної підтримки 

сім'ї та допомоги незахищеним 

верствам населення 

Наркевицької об'єднаної 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових 

дій з числа учасників АТО та членам їх сімей, у тому числі 

членам сімей загиблих учасників АТО 

20,0        



територіальної громади на 

2016-2020роки 

37. отг. 

Новоушицька  

(Новоушицький 

район) 

програма діяльності районної 

спілки учасників АТО на 2018-

2020 роки 

проведення організаційних заходів, пов’язаних з відзначенням 

та за участю учасників АТО, заходів з увічнення пам’яті про 

загиблих в зоні проведення АТО, надання матеріальної 

допомоги, забезпечення твердим паливом (дровами) 

40,0        

38. отг. Полонська  

(Полонський 

район) 

програма соціальної підтримки 

учасників АТО та членів їх 

сімей на території Полонської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2019 роки 

Заходи щодо підтримки учасників АТО та членів їх сімей, 

вирішення соціально-побутових питань осіб, які брали участь у 

проведенні АТО, та членів їх сімей, а також членів сімей 

загиблих під час здійснення АТО 

117,0        

39. отг. Понінківська  

(Полонський 

район) 

програма соціально-

економічного розвитку 

об’єднаної територіальної  

громади  на   2018 рік 

- надання соціальних послуг без здійснення соціального 

супроводу; 

- виплата одноразової матеріальної допомоги;        

- оздоровлення та відпочинок дітей в оздоровчих таборах у 

літній період;                       

- придбання новорічних подарунків дітям учасників АТО 

48,6        

40. отг. Сатанівська  

(Городоцький 

район) 

програма  соціального  захисту  

та  надання  матеріальної  

допомоги незахищеним  

верствам  населення, які  

зареєстровані  та  проживають   

на  території   Сатанівської  

селищної ради   ОТГ  на 2018 

рік 

забезпечення соціального захисту учасників бойових дій АТО та 

членів сімей загиблих в АТО, заохочення жителів громади до 

служби за контрактом 

60,0        

41. отг. 

Старосинявська  

(Старосинявсь-

кий район) 

програма діяльності 

громадської організації 

"Старосинявська спілка 

учасників АТО" на 2016 – 2019 

роки 

надання одноразової грошової допомоги особам, які беруть 

(брали) участь в АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих 

(померлих) осіб 

50,0        

42. отг. 

Чорноострівська  

(Хмельницький 

район) 

соціальна підтримка 

незахищених верств населення 

Чорноострівської 

територіальної громади та 

підтримки учасників АТО  та 

членів їх сімей 

надання фінансової допомоги учасникам АТО та членам їх 

сімей, матеріальної допомоги на лікування 

500,0        



43. отг. 

Чемеровецька  

(Чемеровецький 

район) 

програма надання одноразової 

матеріальної допомоги  

окремим категоріям громадян 

та малозабезпеченим 

громадянам на 2018-2020 рр. 

виплата одноразової  грошової допомоги учасникам АТО 50,0        

44. отг. Ленковецька 

(Шепетівський  

район) 

комплексна програма 

соціального захисту населення 

Ленковецької об’єднаної 

територіальної громади   на 

2017-2020 роки 

надання додаткових соціальних гарантій особам, які беруть 

(брали) участь в АТО, членам їх сімей, а також членам сімей 

загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО, зокрема у 

частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених 

категорій осіб 

160,0        

45. отг. Судилківська 

(Шепетівський  

район) 

програма соціальної підтримки 

осіб, які беруть(брали) участь в 

АТО, та членів їх сімей, які 

проживають на території 

Судилківської сільської ради на 

2018 рік 

надання соціальних, медичних, психологічних та юридичних 

послуг громадянам, які беруть участь в АТО, та членів їх сімей, 

у тому числі членів сімей загиблих (померлих) осіб, які брали 

участь в АТО 

100,0        

46. отг. Городоцька  

(Городоцький 

район) 

програма підтримки 

малозабезпечених верств 

населення Городоцької міської 

ОТГ на 2018 р. 

виплата матеріальної допомоги учасникам АТО та їх сім’ям та 

оплата вартості за комунальні послуги 

200,0        

47. отг. Слобідсько-

Кульчієвецька   

(Кам’янець-

Подільський 

район) 

програма надання  одноразової  

грошової  допомоги  

громадянам, які  зареєстровані  

та  проживають  на  території  

Слобідсько-Кульчієвецької  

ОТГ 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх 

сімей 

70,0        

програма організації  

оздоровлення та відпочинку 

дітей  на  2018  рік 

путівки на відпочинок дітям  учасників АТО 18,0        

48. отг. Антонінська  

(Красилівський 

район) 

програма соціального захисту 

населення " Турбота" на 2016 -

2020 роки Антонінської 

селищної ради 

поліпшення соціального захисту ветеранів війни, учасників 

АТО та членів їх сімей 

20,0        

49. отг. Красилівська   

(Красилівський 

район) 

програми підтримки учасників 

бойових дій та членів їх сімей, 

які проживають на території 

Красилівської міської 

об’єднаної територіальної 

громади, на 2018-2021 роки 

вирішення питань соціального захисту учасників АТО, членів їх 

сімей, які потребують соціальної підтримки, шляхом реалізації 

комплексу взаємопов’язаних заходів структурними 

підрозділами виконавчого комітету, громадськими та 

благодійними організаціями, комунальними підприємствами  

675,0        



програма будівництва 

(придбання) доступного житла 

по Красилівській міській 

об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки 

підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, 

житлом шляхом запровадження нового ефективного фінансово-

інвестиційного механізму державної підтримки будівництва 

(придбання) доступного житла, а також підтримка, соціальна 

адаптація та реінтеграція громадян України, які відносяться до 

учасників АТО та їх сімей 

441,2        

50. отг. 

Солобковецька  

(Ярмолинецький 

район) 

програма соціального захисту 

населення Солобковецької 

сільської ради на 2018-2020 рр. 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО 40,0        

51. отг. Грицівська  

(Шепетівський та 

Полонський 

райони) 

комплексна програма 

соціального захисту населення 

Грицівської селищної ради на 

2018-2020 роки 

надання  одноразової матеріальної допомоги 10,0        

52. отг. 

Вовковинецька 

(Деражнянський 

р-н) 

соціальний захист населення надання одноразової грошової матеріальної допомоги 7,5        

53. отг. Жванецька 

(Кам’янець-

Подільський 

район) 

комплексна програма 

соціального захисту населення 

Жванецької сільської ради на 

2018-2022 роки  

надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та 

членам їх сімей 

20,0        

54. отг 

Староушицька   

(Кам’янець-

Подільський 

район) 

програма  соціального захисту  

населення  Староушицької  

селищної  ради на 2018 - 2020 

роки 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та 

членам їх сімей, особам, що безпосередньо беруть (брали) 

участь  у здійсненні  АТО та членам їх сімей 

60,0        

55. отг Крупецька   

(Славутський 

район) 

про надання соціальної 

допомоги в Крупецькій 

сільській раді на 2018-2020 

роки 

- забезпечення соціального захисту ветеранів війни, учасників 

АТО та інших малозабезпечених громадян;  

- соціальна підтримка осіб, які беруть (брали) участь в АТО 

17,0        

56. отг 

Баламутівська 

(Ярмолинецький 

район) 

про  порядок надання 

одноразової грошової допомоги 

учасникам АТО, членам їх 

сімей та членам сімей загиблих 

під час участі в АТО 

мешканцям населених пунктів 

Баламутівської сільської ради 

 надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО, 

членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в АТО 

66,0        



 57. Обласний бюджет  обласна програма соціальної 

підтримки осіб, які беруть 

(брали) участь в АТО та членів 

їх сімей, які зареєстровані в 

Хмельницькій обл. 

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які були 

незаконно позбавленні волі, захоплені як заручники, зникли 

безвісти в районі проведення АТО та на пільгове 

зубопротезування учасників АТО 

940,0        

 

Черкаська область 

№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг 

коштів, 

затверджений в 

місцевому бюджеті 

на реалізацію 

бюджетної 

програми, на 2018 

рік, тис. грн 

1 

 

обласна комплексна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 роки 

вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації 

учасників АТО, членів їх сімей, сімей, члени яких загинули під 

час проведення АТО, бійців-добровольців, підтримання їх 

належного морально-психологічного стану, поліпшення 

ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування з регіональними 

громадськими організаціями та іншими юридичними особами у 

сфері підтримки зазначених осіб, створення у суспільстві 

атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до 

зазначених категорій осіб 

600,0 

2

2 

обласна комплексна програма „Турбота“  

на 2014-2020 роки 

- надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим 

верствам, які потрапили у скрутне матеріальне становище 

(п.3.15) 

- виплата одноразової матеріальної допомоги в розмірі 50 тис. 

грн. одному з членів сім’ї загиблого в ході проведення АТО 

(п.6.2) 

4970,0 

 

 

350,0 

3 

 

обласна програма забезпечення учасників АТО та 

членів їх сімей житлом  

у 2015 - 2020 роках 

забезпечення житлом учасників АТО  та членів їх сімей шляхом 

пільгового житлового кредитування 

1000,0 



4

4 

комплексна програма підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО 

на 2015-2018 роки (м. Черкаси) 

 

підтримка учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей 

загиблих учасників АТО шляхом надання одноразової грошової 

допомоги на оздоровлення, пільг на оплату житлово-

комунальних послуг тощо 

2168,1 

5

5 

міська комплексна програма „Турбота“ на 2014-2020 

роки (м. Канів) 

 

поліпшення соціальної захищеності ветеранів війни та інших 

соціально вразливих верств населення, підвищення якості їх 

соціально-медичного обслуговування через забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням, безоплатними ліками, 

виплату одноразової грошової допомоги 

519,5 

6

6 

програма щодо медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників АТО, родин 

Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час 

Революції Гідності та бійців-добровольців на 2018-

2022 роки (м. Сміла) 

медичне, соціальне забезпечення, адаптація, психологічна 

реабілітація, професійна підготовка (перепідготовка) учасників 

АТО, бійців-добровольців 

240,0 

7

7 

міська комплексна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників  АТО, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців - добровольців на 2018-2022 роки 

(м. Умань) 

соціальний захист, медичне обслуговування, сприяння 

працевлаштуванню, надання освітніх послуг, проведення 

культурно-мистецьких заходів, проведення роботи з 

патріотичного виховання молоді, вшанування пам’яті загиблих 

та збереження історичної пам’яті про земляків – героїв – 

учасників АТО 

19,0 

8

8 

міська  програма соціальної допомоги „Турбота“ на 

2014-2020 роки (м. Умань) 

 

 

надаються додаткові соціальні пільги родинам учасників АТО,  
сім’ям загиблих військовослужбовців в ході проведення АТО за 
кошти міського бюджету, а саме:  

- на житлово-комунальні послуги, якщо вони не набули 
права на субсидію для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, а громадянам, які набули право 
на субсидію - у розмірі  відсотка обов’язкової частки сплати, але 
не більше встановленого відсотка додаткової пільги;  

- пільги на послуги зв’язку  та радіо; 
- здійснюється безкоштовний проїзд в міському 

пасажирському транспорті; 
- матеріальна підтримка учасників АТО, членів сімей 

загиблих учасників АТО; 
- придбання санаторно-курортних путівок учасникам 

бойових дій з числа учасників АТО за рахунок співфінансування 
з обласним бюджетом;   

інші 

2931,0 

9

9 

програма поліпшення медичного забезпечення на 

2016 -2020 роки (м. Золотоноша) 

визначення і задоволення потреб ветеранів війни та  учасників 

АТО у медичній допомозі; надання ветеранам війни та 

57,6 



учасникам АТО сучасних видів   медичної допомоги, 

забезпечення їх засобами лікування, посиленого харчування; 

надання путівок   ветеранам війни та учасникам АТО, які 

першочергово потребують термінового лікування 

1

10. 

комплексна міська цільова програма для пільгових 

категорій населення міста Золотоноша на 2017 - 

2020 роки 

 

соціальний захист громадян, які відповідно до законодавства 

мають право на пільги, підтримка ветеранів війни, учасників 

бойових дій та інших соціально незахищених верств населення, 

забезпечення  реалізації права пільгової категорії населення на  

пільгове перевезення автомобільним та залізничним 

транспортом, послуги зв’язку 

2247,4 

1

11. 

міська програма соціальної підтримки ветеранів 

війни і праці, інвалідів, учасників АТО, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

міста Золотоноші „Турбота“ на 2018 рік 

 

створення сприятливих соціально-економічних, медичних, 

організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав 

ветеранів війни, учасників АТО, інших малозахищених верств 

населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, 

культурній та інших сферах суспільного життя 

810,4 

1

12. 

міська комплексна програма „Турбота“ на 2014-2018 

роки (м. Ватутіне) 

медикаментозне лікування учасників АТО  200,0 

1

13. 

районна програма «Турбота» на 2016-2020 роки 

(Городищенський район) 

 

надання одноразової грошової допомоги, забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням учасників АТО на умовах 

співфінансування у місцевому санаторії 

16,0 

1

14. 

районна комплексна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО на 2018-2022 роки 

(Драбівський район) 

надання допомоги та вирішення соціально-побутових проблем 

учасників АТО, щомісячної допомоги сім’ям загиблих в АТО, 

реабілітація учасників АТО, професійне навчання учасників 

АТО, поліпшення житлових умов учасників АТО, санаторно-

курортне лікування 

198,0 

1

15. 

районна  програма підтримки  учасників АТО та 

членів їх сімей на 2016-2020 роки (Жашківський 

район) 

 

соціальна підтримка учасників АТО та їхніх сімей: санаторно-

курортне оздоровлення та здійснення заходів щодо 

психологічної реабілітації, соціальної, професійної адаптації 

постраждалих учасників АТО, виплата одноразової 

матеріальної допомоги учасникам АТО, одному з членів сім’ї 

загиблого  учасника АТО, виплата одноразової матеріальної 

допомоги учасникам АТО для поліпшення житлових умов, 

виплата щомісячної стипендії членам сімей загиблих учасників 

АТО, лікування та стаціонарне медичне забезпечення учасників 

АТО в медичних закладах району  тощо 

317,7 

1

16. 

районна комплексна програма „Турбота“ на 2014-

2020 роки (Звенигородський район) 

матеріальна допомога, забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням 

51,5 



1

17. 

районна комплексна програма „Турбота“ на 2014-

2020 роки (Золотоніський район) 

соціально-медична реабілітація ветеранів 250,0 

1

18. 

районна комплексна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, соціального 

захисту їх сімей та вшанування пам’яті загиблих 

учасників АТО на 2018-2022 роки (Золотоніський 

район) 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням, соціальна та 

професійна адаптація, щомісячні виплати членам сімей 

загиблих в АТО та ін. 

170,0 

1

19. 

районна комплексна програма „Турбота“ на 2014-

2020 роки (Кам’янський район) 

посилення соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО 

та членів їх сімей 

2147,8 

2

20. 

районна програма матеріальної підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей на 2018-2020 роки 

(Катеринопільський район) 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та 

членам їх сімей для вирішення соціально-побутових питань  

200,0 

2

21. 

районна програма забезпечення учасників АТО та 

членів їх сімей житлом у 2017-2020 роках 

(Катеринопільський район) 

сприяти вирішенню житлових проблем, підвищення 

соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх 

сімей 

376,4 

2

22. 

районна комплексна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців-добровольців, соціального захисту 

членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих 

учасників АТО  на 2018-2020 роки 

(Катеринопільський район) 

забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту 

і реабілітації учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени 

яких загинули під час проведення АТО 

35,0 

2

23. 

районна комплексна міжгалузева програма 

«Турбота» на 2014-2020 роки (Корсунь-

Шевченківський район) 

поліпшення соціального захисту ветеранів війни та інших 

соціально незахищених верств населення 

 

1806,4 

2

24. 

районна комплексна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 роки 

(Корсунь-Шевченківський район) 

поліпшення соціального захисту  учасників АТО, членів їх 

сімей, демобілізованих, а також сімей, члени яких загинули 

(померли) під час проведення АТО, та бійців-добровольців 

40,0 

2

25. 

районна комплексна програма „Турбота“ 

(Лисянський район) 

надання матеріальної допомоги, санаторно-курортне лікування 

тощо 

300,4 



2

26. 

районна програма соціального  захисту  ветеранів,  

осіб з інвалідністю  та  інших малозабезпечених  

громадян на 2011-2020 роки (Маньківський район) 

надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення 15,0 

2

27. 

районна комплексна  програма  щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної  

реабілітації, професійної  підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО на 2018-2022 роки 
(Маньківський район) 

санаторно-курортне лікування, оздоровлення  сімей учасників 

АТО 

234,4 

2

28. 

районна комплексна програма  щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців –добровольців на 2018-2022 роки 

(Монастирищенський район) 

забезпечення санаторно-курортним оздоровленням учасників 

АТО, бійців-добровольців 

20,0 

3

29. 

районна комплексна програма  щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців –добровольців на 2018-2022 роки 

(Смілянський район) 

надання комплексних медичних, психологічних та соціальних 

послуг, увічнення пам’яті 

53,4 

3

30. 

районна комплексна програма „Турбота“ на 2016-

2020 роки (Тальнівський район) 

соціальний захист ветеранів війни, малозахищених верств 

населення 

770,7 

3

31. 

районна комплексна програма  щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, соціального 

захисту їх сімей та вшанування пам’яті загиблих 

учасників АТО  на 2016-2020 роки (Тальнівський 

район) 

соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей 100,0 

3

32. 

районна комплексна програма  щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців –добровольців на 2018-2022 роки 

(Уманський район) 

санаторно-курортне оздоровлення, пільги на ЖКГ, одноразова 

матеріальна допомога, медична допомога та ін. 

2221,5 



3

33. 

районна комплексна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців – добровольців на 2018 – 2022 роки 

(Христинівський район) 

вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації 

учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули 

під час проведення АТО, бійців – добровольців, підтримання їх 

належного морально-психологічного стану 

 

16,0 

3

34. 

районна комплексна програма „Турбота“ на 2014 – 

2020 роки (Христинівський район) 

забезпечення за необхідності реабілітацією та санаторно-

курортним оздоровленням учасників АТО  

40,0 

3

35. 

районна програма „Турбота“ на 2014-2020 роки 

(Черкаський район) 

пільги на послуги зв’язку, грошова допомога, санаторно-

курортне лікування на умовах співфінансування тощо 

545,5 

3

36. 

районна комплексна програма „Турбота“ на 2014 – 

2020 роки (Чигиринський район) 

поліпшення соціально-побутового, медичного обслуговування 

ветеранів війни, учасників АТО та інших верств населення 

815,7 

3

37. 

районна комплексна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців – добровольців на 2018 – 2022 роки 

(Чигиринський район) 

поліпшення соціально-побутового, медичного обслуговування 

ветеранів війни, бійців-добровольців 

60,0 

3

38. 

районна комплексна програма „Турбота“ на 2014-

2020 роки (Чорнобаївський район) 

 

виплата матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію, 

одноразова грошова допомога, санаторно-курортне лікування та 

ін. 

325,0 

4

39. 

районна комплексна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО на 2018-2020 роки 

(Шполянський район) 

санаторно-курортне оздоровлення, сімейний відпочинок 102,8 

4

40. 

програма „Турбота” Бузівської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки 

(Бузівська ОТГ) 

сприяння особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, привернення уваги суспільства до проблем 

учасників АТО, ветеранів 

142,0 

4

41. 

програма соціального захисту населення та 

відзначення державних та професійних свят, 

пам’ятних дат в історії України, району та села 

(Іваньківська ОТГ) 

захист законних прав, соціально-економічних, вікових та інших 

інтересів ветеранів війни та інших категорій, підвищення рівня 

їх життя 

171,0 

4

42. 

комплексна програма „Турбота“ на 2018-2020 роки 

(Іваньківська ОТГ) 

підвищення рівня життя ветеранів війни, учасників АТО 204,9 



4

43. 

програма „Турбота“ Іркліївської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО 208,0 

4

44. 

програма соціального захисту населення „Турбота“ 

Мліївської сільської ради на 2018-2020 роки 

вирішення соціальних проблем ветеранів війни, учасників АТО 

та інших категорій, що потребують соціальної та матеріальної 

допомоги 

80,0 

4

45. 

програма „Турбота“ (Мокрокалигірська ОТГ) матеріальна допомога учасникам АТО, сім’ям загиблих 

учасників АТО 

104,0 

4

46. 

комплексна програма „Турбота“ на 2018 рік 

(Паланська ОТГ) 

соціальний захист ветеранів, поліпшення санаторно-курортного 

лікування та соціально-медичного обслуговування 

121,0 

4

47. 

комплексна програма щодо  медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

АТО, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

під час Революції Гідності та бійців добровольців на 

2018-2022 роки (Паланська ОТГ) 

підвищення рівня соціального, медичного та побутового 

захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких 

загинули під час АТО, шляхом надання додаткових пільг, 

комплексних медичних та соціальних послуг 

22,0 

5

48. 

програма „Турбота“ Ротмістрівська ОТГ 

 

 

поліпшення соціально-побутового, медичного обслуговування 

ветеранів війни, малозабезпечених громадян, інших верств 

населення, надання матеріальної допомоги 

80,0 

5

49. 

програма „Турбота“ на 2018-2020 роки (Соколівська 

ОТГ) 

адресна допомога учасникам АТО 20,0 

5

50. 

комплексна програма соціального захисту населення 

Турбота“ Степанецької сільської об’єднаної 

територіальної громади на період 2017-2020 роки 

(Степанецька ОТГ) 

надання одноразової матеріальної допомоги пораненим та 

травмованим учасникам АТО, військовослужбовцям, які уклали 

перший контракт на проходження служби 

 

150,0 

5

51. 

програма забезпечення учасників АТО та членів їх 

сімей житлом у 2017-2020 роках (Степанецька ОТГ) 

 

надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та 

членам їх сімей на будівництво та придбання житла на території 

ОТГ 

320,5 

5

52. 

програма соціального захисту населення 

Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 

2018-2020 роки (Тальнівська міська ОТГ) 

соціальний захист та медичне обслуговування населення ОТГ 717,0 

5

53. 

програма підтримки військовослужбовців, 

зарахованих для проходження служби в Збройних 

Силах України за контрактом, та їх сімей на 2018 рік 

(Шполянська міська ОТГ) 

матеріальна допомога військовослужбовцям та членам їх сімей 168,0 

 

Чернівецька область 



№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому 

бюджеті на 

реалізацію 

бюджетної 

програми,       на 

2018 рік, тис. грн. 

1. районна комплексна програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців 

і волонтерів, поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2017–2019 роки 

(Вижницький район)  

соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей шляхом 

надання їм соціальних послуг, підтримання їх належного 

морально-психологічного стану, професійної реабілітації, 

поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого 

самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими 

організаціями та іншими юридичними особами у сфері 

підтримки учасників АТО та членів їх сімей 

20,0 

2. районна програма соціальної підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей, члени яких загинули під час 

проведення АТО, на 2017–2022 роки  (Глибоцький 

район) 

забезпечення належної соціальної підтримки учасників АТО, 

членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих під час 

проведення АТО 

329,0 

3. комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО (учасників бойових дій)  та членів їх 

сімей на 2017–2018 роки (Заставнівський район) 

грошова допомога матерям осіб, які загинули в зоні АТО, 

учасникам АТО або  членам їх сімей 

50,0 

4. районна комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх 

сімей на 2017–2019 роки (Кельменецький район) 

надання фінансової допомоги щодо відшкодування 75% 

вартості комунальних послуг та надання одноразової 

матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО 

45,0 

5. програма соціальної підтримки учасників АТО 

(учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017–

2018 роки (Кіцманський район) 

соціальна підтримка учасників АТО (учасників бойових дій) та 

членів їх сімей шляхом надання їм соціальних послуг, 

допомоги в оформленні та отриманні одноразової грошової 

допомоги, пільг, вшанування загиблих учасників АТО, 

забезпечення освітніх послуг дітям учасників АТО, потреб в 

отриманні земельних ділянок, постановці на квартирний облік, 

пенсійне забезпечення тощо 

450,0 

6. районна комплексна програма соціального захисту 

учасників АТО (учасників бойових дій), членів їх сімей 

та сімей загиблих (померлих) під час мобілізації на 2017–

2018 роки (Новоселицький район) 

надання матеріальної допомоги учасникам АТО (учасникам 

бойових дій), членам їх сімей та сімей загиблих (померлих) під час 

мобілізації, проведення психологічної роботи, представництво 

інтересів у забезпеченні земельними ділянками, надання 

фінансової допомоги щодо відшкодування 75% вартості 

комунальних послуг добровольцям, забезпечення 

безкоштовним навчанням дітей, сприяння у забезпеченні 

безкоштовним харчуванням вихованців ДНЗ, учнів 

156,5 



загальноосвітніх навчальних закладів району, батьки яких 

загинули, забезпечення безкоштовним оздоровленням 

(відпочинком) дітей, забезпечення проходження комплексної 

медичної комісії 

7. районна комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей на 2017–2019 рік 

(Путильський район) 

забезпечення соціальної підтримки учасників АТО, членів їхніх 

сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО 

тощо 

100,0 

8. комплексна програма підтримки учасників АТО, 

учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО і волонтерів, 

померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у 

масових акціях громадського протесту, що відбулися 

у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р., на 2016–2018 

роки  (рішення сесії Чернівецької міської ради від 

26.08.2016 № 356) 

соціальна, матеріальна, медична, психологічна та інша 

підтримка учасників АТО, учасників бойових дій та членів їх 

сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО і волонтерів  

18929,1 

9. комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх 

сімей на 2017–2019 роки (Чернівецька область) 

комплекс заходів із соціальної, фінансової, юридичної, 

медичної та психологічної підтримки учасників АТО, 

учасників бойових дій та членів їх сімей, сімей загиблих 

військовослужбовців, волонтерів та бійців-добровольців в зоні 

АТО, сприяння забезпеченню їх соціально-побутових потреб, 

що здійснюються на місцевому рівні; виявлення сімей (осіб) з 

числа учасників АТО, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу таких сімей (осіб); соціальна підтримка 

учасників АТО та членів їх сімей шляхом надання їм 

соціальних послуг, підтримання їх належного морально-

психологічного та матеріального стану, поліпшення 

ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з 

міжнародними, регіональними громадськими організаціями та 

іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей; покращення якості та доступності 

лікування і медичної реабілітації учасників АТО 

4060,0 

 

Чернігівська область 

№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 



місцевому бюджеті 

на реалізацію 

бюджетної 

програми,  

на 2018 рік,  

тис. грн 

1 програма соціальної підтримки учасників АТО, 

членів їх сімей та бійців-добровольців у 

Чернігівській області на 2017-2018 роки 

надання інформаційно-правової, медичної, соціальної, 

психологічної, матеріальної допомоги, здійснення професійної 

підготовки (перепідготовки), надання оздоровчих послуг, 

впровадження ефективного механізму забезпечення всіма 

видами соціальних гарантій, передбачених чинним 

законодавством України 

2025,0 

2 програма фінансової підтримки обласних 

громадських організацій інвалідів та ветеранів  на 

2016-2020 роки 

залучення громадських організацій до виконання завдань 

обласної державної адміністрації щодо розв’язання проблем 

ветеранів шляхом здійснення всебічного захисту їх прав, 

сприяння в наданні їм та їх сім`ям матеріальної допомоги, а 

також залучення представників зазначених громадських 

організацій до роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

соціального захисту ветеранів 

1600,0 

 

3 Бобровицький район 
програма звільнення від сплати за житлово-

комунальні послуги сімей загиблих (зниклих 

безвісти) під час участі в АТО, сімей загиблих при 

виконанні інтернаціонального обов’язку в 

Афганістані на 2018 рік 

звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги сімей 

загиблих (зниклих безвісти) під час участі в АТО 

103,4 

4 Бобровицький район 
допомога членам сімей загиблих(зниклих безвісти) 

учасників АТО 

матеріальна допомога членам сімей загиблих учасників АТО 85,1 

5 Борзнянський район  
програма фінансової підтримки громадської 

організації «Борзнянська районна спілка учасників 

АТО» на 2016, 2017, 2018 роки 

фінансова підтримка громадської організації учасників АТО 150,0 

6 Борзнянський район 
програма поліпшення умов проживання 

малозабезпечених сімей, одиноких громадян та 

сімей мобілізованих військовослужбовців у зону 

проведення АТО на 2016-2018 роки  

матеріальна допомога членам сімей мобілізованих учасників 

АТО 

 

420,0 

7 Варвинський район 
програма соціального захисту окремих категорій 

громадян на 2016-2020 роки 

безкоштовне пільгове зубопротезування  учасників АТО; 

безкоштовне обслуговування та стаціонарне лікування в 

лікувально-профілактичному закладі КЛПЗ «Варвинська ЦРЛ» 

279,0 



військовослужбовців, які брали участь в АТО; надання пільг за 

користування житлово-комунальними послугами та послугами 

електрозв’язку без обмеження норм споживання членам сімей 

військовослужбовців, сім’ям військовослужбовців, які загинули 

під час участі в АТО; надання матеріальної допомоги 

учасникам АТО та сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО, 

сім’ям загиблих (померлих) мобілізованих до лав Збройних 

Сил України, Національної гвардії 

8 Варвинський район:  
комплексна програма підтримки 

військовослужбовців, що проходять службу у 

воєнізованих формуваннях України у період 

проведення АТО, та членів їх сімей – мешканців 

Варвинської селищної ради на 2016-2020 роки 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

 

162,0 

9 комплексна програма підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей – мешканців с. Гнідинці 

Варвинського району та сім’ям, які переїхали із 

зони АТО 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

 

 

30,0 

10 Городнянський район 
програма матеріальної підтримки сімей, близькі 

родичі яких загинули, померли, отримали поранення 

та інших учасників проведення АТО (АТО) в 

Україні на 2018 рік 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

200,0 

11 Ічнянський район  
районна комплексна програма щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО, соціального 

захисту членів їх сімей та вшанування пам’яті 

загиблих учасників АТО на 2015-2018 роки  

медичне, соціальне забезпечення, адаптація, психологічна 

реабілітація, професійна підготовка (перепідготовка) учасників 

АТО, соціального захисту членів їх сімей та вшанування 

пам’яті загиблих учасників АТО 

10,0 

12 Козелецький район 
районна програма надання адресної одноразової 

грошової допомоги 

одноразова грошова допомога учасникам АТО або 

сім’ям військовослужбовців, які перебувають у зоні 

проведення АТО, сім’ям військовослужбовців, які 

загинули під час участі в АТО 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

150,0 

13 Коропський район 
комплексна програма щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, 

медичне, соціальне забезпечення, адаптація, психологічна 

реабілітація, професійна підготовка (перепідготовка) учасників 

АТО 

8,0 



професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

АТО на 2018 – 2020 роки 

14 

Корюківський район 
комплексна програма підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей − мешканців м. Корюківка та с. 

Трудовик, 2018-2020 роки 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

10,0 

15 

Корюківський район 
програма підтримки дітей, батьки яких загинули під 

час безпосередньої участі в АТО, у навчальних 

закладах Корюківського району на 2017-2018 роки 

підтримка дітей, батьки яких загинули під час безпосередньої 

участі в АТО 

1,1 

16 

Корюківський район 
програма підтримки дітей, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі 

в АТО, у навчальних закладах Корюківської 

міської ради на 2017-2018 роки 

підтримка дітей, батьки яких загинули або отримали 

інвалідність під час безпосередньої участі в АТО 

3,1 

17 Куликівський район  
програма соціальної підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей у Куликівському районі на 2018 рік 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

150,0 

18 Менський район 
програма пільг на житлово-комунальні послуги, 

тверде паливо та скраплений газ інвалідам по зору І 

та ІІ гр.,  сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів 

та сім'ям загиблих під час участі в АТО на 2016-

2020 роки (члени сімей загиблих учасників АТО) 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

56,0 

19 Менський район  
районна програма по наданню матеріальної 

допомоги жителям Менського району на 2016-2020 

роки (учасники АТО) 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

100,0 

20 Ніжинський район  
програма соціальної підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

45,0 

21 м. Ніжин:  

міська цільова програма з надання пільг на оплату 

житлово-комунальних та інших послуг на 2018 рік 

членам сімей загиблих учасників АТО 

надання пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг 

членам сімей загиблих учасників АТО 

113,4 

22 Новгород-Сіверський район 
програма соціальної підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей у Новгород-Сіверському районі на 

2018 рік 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

50,0 



23 Новгород-Сіверський район  
комплексна програма соціальної підтримки 

учасників АТО та членів їх сімей у місті Новгороді-

Сіверському на 2018-2019 роки 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

327,0 

24 Носівський район 
районна програма соціального захисту жителів 

району на 2017-2018 роки 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

20,0 

25 м. Носівка 
програма по відшкодуванню витрат організаціям-

постачальникам за комунальні послуги сім’ям  

військовослужбовців, які загинули при виконанні 

інтернаціонального обов’язку в Республіці 

Афганістан, при проведенні АТО та проживають в 

Носівському районі, на 2018-2019 роки  

програма з надання пільг на оплату житлово-комунальних та 

інших послуг членам сімей загиблих учасників АТО 

35,2 

26 Носівський район 
програма соціальної підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей на 2018 рік 

програма з надання пільг на оплату житлово-комунальних та 

інших послуг членам сімей загиблих учасників АТО 

130,0 

27 Носівський район 
програма організації харчування в закладах 

загальної середньої освіти Носівського району на 

2018 рік 

програма підтримки дітей учасників АТО 9632,0 

28 Прилуцький район 
районна програма надання пільг інвалідам по зору І 

та ІІ груп, сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів 

в Афганістані та сім’ям загиблих під час участі в 

АТО на 2016-2020 роки 

програма з надання пільг на оплату житлово-комунальних та 

інших послуг членам сімей загиблих учасників АТО 

359,1 

29 Прилуцький район 
районна програма надання інших пільг окремим 

категоріям громадян Прилуцького району на 2016-

2020 роки (у т.ч. проїзд приміським автомобільним 

та залізничним транспортом, проведення кап. 

ремонту та оплата послуг зв’язку) 

програма надання пільг учасникам АТО Прилуцького району 2424,9 

30 Прилуцький район 
районна програма оздоровлення та відпочинку дітей 

Прилуцького району на 2016- 2018 роки 

оздоровлення дітей учасників АТО 600,0 

31 Прилуцький район 
районна програма харчування учнів у  закладах 

загальної середньої освіти та у дошкільному 

навчальному закладі «Барвінок» с. Замістя на 2018 

рік 

забезпечення безплатного харчування дітей учасників АТО 62,6 



32 м. Прилуки 
міська програма пільг місцевої влади на оплату 

житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку 

учасникам бойових дій, які брали участь у АТО, 

сім’ям воїнів загиблих (померлих) в Афганістані та 

під час участі у АТО, захищаючи незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, 

інвалідам по зору – членам УТОС, спілці ветеранів 

Афганістану на 2016-2018 роки 

надання пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг 

учасникам АТО та членам їх сімей 

940,0 

33 м. Прилуки 
міська програма забезпечення санаторно–курортним 

лікуванням учасників АТО та членів сімей загиблих 

під час проведення АТО на 2016-2020 роки  

забезпечення санаторно–курортним лікуванням учасників АТО 

та членів сімей загиблих під час проведення АТО 

199,0 

34 Ріпкинський район 

програма соціальної підтримки учасників АТО  та 

членів їх сімей в Ріпкинському районі на 2017-2018 

роки 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

70,0 

35 Ріпкинський район 

програма соціальної підтримки сімей загиблих 

воїнів-інтернаціоналістів та  сімей загиблих 

учасників АТО, що проживають в районі, на 2018-

2019 роки 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

23,0 

36 Семенівський район 
програма забезпечення  мобілізаційної підготовки, 

мобілізації та соціального захисту мобілізованих до 

лав Збройних Сил України та інших військових 

формувань і членів їх сімей  на 2017, на 2018 рік 

забезпечення  мобілізаційної підготовки, мобілізації та 

соціального захисту мобілізованих до лав Збройних Сил 

України та інших військових формувань і членів їх сімей 

25,0 

37 Семенівський район 
програма надання пільг на житлово-комунальні 

послуги, тверде паливо та скраплений газ сім’ям 

загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім’ям 

військовослужбовців, загиблих під час участі в АТО, 

які проживають у Семенівському районі, на 2015-

2020 роки 

надання пільг на житлово-комунальні послуги учасникам АТО 

та членам їх сімей 

0,1 

38 Сновський район 
програма надання пільг сім`ям загиблих 

військовослужбовців під час воєнних дій в 

Афганістані та зоні проведення АТО на сході 

України 

надання пільг сім`ям загиблих військовослужбовців під час 

воєнних дій в зоні проведення АТО 

8,3 



39 Сосницький район 
програма надання пільг на житлово-комунальні 

послуги, тверде паливо та скраплений газ, послуги 

зв’язку сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та 

сім’ям військовослужбовців загиблих в АТО на 

2018-2019 рік 

надання пільг сім`ям загиблих військовослужбовців під час 

воєнних дій в зоні проведення АТО 

20,0 

40 Сосницький район 
комплексна програма підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей, громадян, що переселилися з 

тимчасово окупованої території в смт Сосниця на 

2018 рік   

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

10,0 

41 Сосницький район 
програма підтримки учасників АТО с. Кудрівка 

2018 рік 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

3,0 

42 Сосницький район 
програма соціального захисту учасників АТО с. 

Вільшани 2018 рік 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

12,0 

43 Талалаївський район 
програма соціальної підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей у Талалаївському районі на 2015-

2018 роки 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

20,0 

44 Чернігівський район 
районна програма надання адресної одноразової 

грошової допомоги на 2016-2020 роки 

матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей 

учасників АТО 

250,0 

45 Деснянський район у м. Чернігові 
програма встановлення додаткових до передбачених 

законодавством гарантій щодо соціального захисту 

окремих категорій громадян на 2018-2020 роки 

надання пільг на житлово-комунальні послуги учасникам та 

членам сімей загиблих учасників АТО, матеріальна допомога 

учасникам АТО та членам сімей учасників АТО 

345,2 

46 Новозаводський район у м. Чернігові 
програма надання додаткових до передбачених 

законодавством пільг у м. Чернігові на 2016-2020 

роки 

надання пільг на житлово-комунальні послуги учасникам та 

членам сімей загиблих учасників АТО, матеріальна допомога 

учасникам АТО та членам сімей учасників АТО 

103,4 

 

м. Київ 

№ 

з/п 

Назва програми Короткий зміст Обсяг коштів, 

затверджений в 

місцевому бюджеті 

на реалізацію 



бюджетної 

програми, на 2018 

рік, тис. грн 

1. 

 

міська цільова програма «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2016-2018 роки 

- компенсація витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, у 

тому числі ендопротезуванням, слухопротезуванням та 

протезуванням ока, киянам - учасникам АТО; 

2320,8 

- щорічна матеріальна допомога киянам - учасникам АТО; 

членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у 

проведенні АТО; 

145350,0 

- щомісячна адресна матеріальна допомога для покриття витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг киянам-учасникам 

АТО та членам їх сімей; 

36462,0 

- безоплатне поховання киян-учасників АТО, киян-бійців-

добровольців АТО, на яких не поширюється дія статті 14 

Закону України "Про поховання та похоронну справу"; 

1108,4 

 

- матеріальна допомога на часткову компенсацію членам сімей 

загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, 

на виготовлення та встановлення надгробків та допомога на 

поховання киян-учасників АТО; 

5066,2 

- кошти на стаціонарне лікування киянам-учасникам АТО; 2320,8 

- оздоровлення дітей киян-учасників АТО; 16165,0 

- надання комплексної соціально-психологічної допомоги 

киянам - учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей 

загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО; 

6141,5 

- випуск методичних інформаційних видань з правових, 

соціально-економічних питань, професійної орієнтації, 

переорієнтації, психологічної підтримки осіб з інвалідністю, 

учасників АТО та інших категорій 

450,0 

 


