
 
Додаток 5 

 
ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ/РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ/-ЦЬ АТО/ООС 

 
 

№ Область Назва документу 

1 Вінницька Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції на 2016-2021 рр. (рішення обласної ради від 30.06.2016 р. 
№ 123) 

2 Волинська Регіональна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів 
їх сімейна на 2018-2019 рр. (рішення обласної ради від 18.12.2017 р. № 17/3) 

3 Дніпропетровська Програма підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників бойових дій 
при отриманні земельних ділянок у власність у 2019 – 2021 рр. (рішення обласної 
ради від 07.12.2018 р. № 424-15/VI) 

4 Донецька Регіональна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, 
психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 
антитерористичної операції, вшанування пам’яті загиблих воїнів – учасників АТО та 
соціального захисту родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 рр. (розпорядження 
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  
від 07.03.2018 р. № 319/5-18) 

5 Житомирська Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених 
осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної 
операції на територію Житомирської області у 2018 р. (рішення обласної ради 
від 18.12.2018 р. № 1294) 

6 Закарпатська Комплексна соціально-економічна програма забезпечення молоді, учасників АТО та 
внутрішньо переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018 – 2022 рр. 
(рішення обласної ради від 21.09.2017 р. № 909) 

7 Запорізька Обласна Програма  соціальної підтримки ветеранів війни,  праці, дітей війни, 
інвалідів,  інших соціальних  груп населення, що перебувають у складних життєвих 
обставинах  “Назустріч людям” на 2015 – 2019 рр. (рішення обласної ради від 
25.12.2014 р. № 28) 

8 Івано-Франківська Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 
громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 
учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції в районах її проведення (розпорядження 
голови облдержадміністрації від 28.01.2015 р. № 29) 

9 м. Київ Міська цільова програма “Турбота. Назустріч киянам” на 2019-2021 рр. (включено 
компонент щодо допомоги учасникам АТО) (рішення міської ради від 18.12.2018 р.  
№ 459/6510) 

10 Київська Комплексна програма соціальної підтримки в Київській області учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та 
учасників Революції Гідності на 2018 – 2020 рр. (рішення обласної ради від  
27.04.2018 р. № 399-21-VII) 

11 Кіровоградська Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, 
сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників 
Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного  суверенітету на Сході Україні та 
вшанування пам’яті загиблих на 2014–2020 рр. (рішення обласної ради від 
19.09.2014 р. № 650)  

12 Луганська Комплексна обласна програма медичного і соціального забезпечення учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до 
них осіб на 2017-2019 рр. (розпорядження  голови облдержадміністрації від  
27.03.2017 р. № 185) 

13 Львівська Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та 
їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на  
2018-2020 рр. (рішення обласної ради від 05.12.2017 р. № 552) 

14 Миколаївська Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"  на період до 2020 р. 
(включено компонент щодо допомоги учасникам АТО) (рішення обласної ради від 
22.12.2016 р. № 5) 



15 Одеська Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 рр. 
“Соціальний захист населення в Одеській області”. (Розділ VIII. Соціальний захист 
ветеранів антитерористичної операції та їх родин) (рішення обласної ради від 
21.12.2017 р. № 587-VII)  

16 Полтавська Обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення 
населення області на 2013-2020 рр. (включено компонент щодо допомоги учасникам АТО) 
(рішення обласної ради від 28.02.2013 р.) 

17 Рівненська Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2019 – 2022 рр. 
(розпорядження голови облдержадміністрації від 21.02.2019 р. № 156) 

18 Сумська Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 рр.  
(включено компонент щодо допомоги учасникам АТО) (рішення обласної ради від 
22.12.2016 р.) 

19 Тернопільська Обласна програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, 
та членів сімей загиблих під час проведення анти терористичної операції на  
2015-2019 рр. (рішення обласної ради від 09.04.2015 р. № 1904) 

20 Харківська Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
на 2017–2018 рр. (рішення обласної ради від 08.12.2016 р. № 308-VIІ) 

21 Херсонська Обласна цільова програма медичної реабілітації та соціальної реадаптації учасників 
антитерористичної операції на період до 2020 р. (рішення обласної ради від 
16.03.2018 р. № 752) 

22 Хмельницька Обласна програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, 
та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на  
2015-2019 рр. (рішення обласної ради від 18.07.2017 р. № 12-14/2017) 

23 Черкаська Обласна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, 
адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) 
учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні та 
постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 рр. 
(рішення обласної ради від 22.12.2017 р. № 19-11/VII) 

24 Чернівецька Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) 
та членів їх сімей на 2017-2019 рр. (рішення обласної ради від 22.12.2016 р.  
№ 265-10/16) 

25 Чернігівська Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей у Чернігівській області на 2017-2018 рр. (рішення обласної ради від  
17.05.2017 р. № 7-9/VII) 

 

 

ПРОХОДЖЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ УЧАСНИКАМИ/-ЦЯМИ АТО У 2017 РОЦІ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(станом на 01.01.2018 р.) 

 

 
УСЬОГО УЧАСНИКІВ/-ЦЬ 

АТО 
(осіб)  

 
ЧОЛОВІКИ 

(осіб)  

 
ЖІНКИ 

(осіб)  

Вінницька область 14 390   

скористались програмами реабілітації, осіб: 56   

% проходження програм реабілітації: 0,39%   

Волинська область 1 297 1 184 113 

скористались програмами реабілітації, осіб: 29 29 0 

% проходження програм реабілітації: 2,23% 2,44%  

Дніпропетровська  область 22 146   

скористались програмами реабілітації, осіб:    

% проходження програм реабілітації:    

Донецька область 8 927 7 513 1 414 

скористались програмами реабілітації, осіб: 459 390 69 



% проходження програм реабілітації: 5,14% 5,19% 4,88% 

Житомирська область 

ДАНИХ НЕ НАДАНО скористались програмами реабілітації, осіб: 

% проходження програм реабілітації: 

Закарпатська область 166 166 0 

скористались програмами реабілітації, осіб:  0 0 

% проходження програм реабілітації:    

Запорізька область 

ДАНИХ НЕ НАДАНО скористались програмами реабілітації, осіб: 

% проходження програм реабілітації: 

Івано-Франківська область 2 745 2 511 234 

скористались програмами реабілітації, осіб: 1 937 1 905 32 

% проходження програм реабілітації: 70,56% 75,87% 13,68% 

Київська  область 5 405 4 841 564 

скористались програмами реабілітації, осіб: 289 263 26 

% проходження програм реабілітації: 5,35% 5,43% 4,61% 

м.Київ  область 

ДАНИХ НЕ НАДАНО скористались програмами реабілітації, осіб: 

% проходження програм реабілітації: 

Кіровоградська область 1 218 1 176 42 

скористались програмами реабілітації, осіб: 257 257 0 

% проходження програм реабілітації: 21,1% 21,85% 0,00% 

Луганська область 5 575 5 571 4 

скористались програмами реабілітації, осіб: 2 2 0 

% проходження програм реабілітації: 0,03% 0,04% 0,00% 

Львівська область 5 625 5 512 113 

скористались програмами реабілітації, осіб: 473 466 7 

% проходження програм реабілітації: 8,4% 8,45% 6,19% 

Миколаївська область 6 080 5 791 289 

скористались програмами реабілітації, осіб: 437 437 0 

% проходження програм реабілітації: 7,1% 7,55% 0,00% 

Одеська область 

ДАНИХ НЕ НАДАНО скористались програмами реабілітації, осіб: 

% проходження програм реабілітації: 

Полтавська область 11 065 10 964 101 

скористались програмами реабілітації, осіб:  0 0 

% проходження програм реабілітації:    

Рівненська  область 10 906   

скористались програмами реабілітації, осіб:    

% проходження програм реабілітації:    

Сумська  область 6 540 6 214 326 

скористались програмами реабілітації, осіб: 278 265 13 

% проходження програм реабілітації: 4,25% 4,26% 3,99% 

Тернопільська  область   42 



скористались програмами реабілітації, осіб:   16 

% проходження програм реабілітації:   38% 

Харківська область 6 707 6 421 286 

скористались програмами реабілітації, осіб: 238 229 9 

% проходження програм реабілітації: 3,54% 3,57% 3,15% 

Херсонська область 5 636   

скористались програмами реабілітації, осіб: 148   

% проходження програм реабілітації: 2,63%   

Хмельницька область 11 109   

скористались програмами реабілітації, осіб: 8 929   

% проходження програм реабілітації: 80,38%   

Черкаська область 

ДАНИХ НЕ НАДАНО скористались програмами реабілітації, осіб: 

% проходження програм реабілітації: 

Чернівецька область 4 538   

скористались програмами реабілітації, осіб:    

% проходження програм реабілітації:    

Чернігівська область 1 597 1 473 124 

скористались програмами реабілітації, осіб: 33 33 0 

% проходження програм реабілітації: 2,07% 2,24% 0,00% 
*За даними обласних державних адміністрацій 

 

 


