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І. ПАСПОРТ 

Програми соціальної підтримки осіб, які постраждали під час участі у масових 

акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року 

по 21 лютого 2014 року, а також членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з 

участю у зазначених акціях, у Чернігівській області  

на 2017-2018 роки 

 
№ 

п/п 

Загальна  характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Департамент соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

нормативних 

документів про 

необхідність 

розроблення Програми 

Пункт 7 протоколу зустрічі Прем’єр-міністра 

України з Ініціативною групою 

постраждалих/поранених на Майдані від 

17.02.2017 № 6714/0/1-17 щодо посилення 

соціального захисту осіб, які постраждали у 

масових акціях громадського протесту, що 

відбулися у період з 21листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року, а також членів сімей 

осіб, смерть яких пов’язана з участю у 

зазначених акціях. 
 

3. Розробник Програми Департамент соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації 
 

4. Співрозробники 

Програми 

Департаменти обласної державної 

адміністрації: сім’ї, молоді та спорту; 

управління обласної державної адміністрації: 

охорони здоров’я, освіти і науки 
 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Департамент соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації 
 

6.  Учасники Програми Департаменти обласної державної 

адміністрації: соціального захисту населення,  

сім’ї, молоді та спорту, управління обласної 

державної адміністрації: охорони здоров’я, 

освіти і науки, громадські організації (за 

згодою) 
 

7. Термін реалізації 

Програми 

 

2017-2018 роки 
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8.  Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми,  

 

всього, тис.грн,  

2017 рік 2018 рік 

11,0 11,0 

22,0 

коштів обласного 

бюджету, 

 тис.грн 
22,0 

9. Основні джерела 

фінансування програми 

Обласний бюджет 

 

ІІ. Загальна характеристика Програми 

 

Програму соціальної підтримки осіб, які постраждали під час участі у 

масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року, а також членів сімей осіб, смерть яких 

пов’язана з участю у зазначених акціях, у Чернігівській області на  

2017-2018 роки (далі – Програма) розроблено на виконання завдань, визначених 

пунктом 7 протоколу зустрічі Прем’єр-міністра України  

з Ініціативною групою постраждалих/поранених на Майдані від 17.02.2017 

№6714/0/1-17 щодо посилення соціального захисту осіб, які постраждали у 

масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року, а також членів сімей осіб, смерть яких 

пов’язана з участю у зазначених акціях. 

Програмою враховано комплекс заходів, спрямованих на медичну, 

соціальну та психологічну підтримку осіб, які постраждали під час участі у 

масових акціях громадського протесту, що відбулися у період  

з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також членів сімей осіб, 

смерть яких пов’язана з участю у зазначених акціях, в області на  

2017-2018 роки. 

У рамках реалізації Програми передбачається впровадження додаткових  

механізмів щодо вирішення проблемних питань зазначеної категорії громадян 

за рахунок коштів обласного бюджету. 

 Програму розроблено з урахуванням пропозицій структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації, громадських організацій. 

 Програма містить 7 розділів з інформацією про: 

- визначення проблеми та мети, на розв’язання якої спрямовано 

Програму; 

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні 

завдання, заходи та терміни виконання Програми; 

- ресурсне забезпечення та контроль за виконанням Програми. 

У додатках до Програми викладено заходи щодо соціальної підтримки 

осіб, які постраждали під час участі у масових акціях громадського протесту, 
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що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

а також членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у зазначених акціях, 

у Чернігівській області на 2017-2018 роки та її ресурсне забезпечення за 

рахунок коштів обласного бюджету. 

 

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму 

 

Вже більше трьох років тому Україна пережила доленосний момент своєї 

історії – відбулася Революція Гідності. Заради відстоювання європейського 

вибору тисячі відважних українців вийшли на Майдан. Заради майбутнього 

України віддала життя Небесна Сотня. 

Комплексна підтримка та надання медичної допомоги особам, які 

постраждали під час участі у масових акціях громадського протесту, що 

відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також 

членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у зазначених акціях,  

є актуальною і нині. 

 

ІV. Мета та пріоритетні напрямки діяльності Програми 

 

Метою та пріоритетними напрямками діяльності Програми є соціальна 

підтримка осіб, які постраждали під час участі у масових акціях громадського 

протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року  

по 21 лютого 2014 року, а також членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з 

участю у зазначених акціях, в області. 

 

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні 

завдання, заходи та терміни виконання Програми 

 

На даний час в органах соціального захисту населення області перебуває 

на обліку 16 осіб, які постраждали під час участі у масових акціях громадського 

протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 

року та 1 особа, яка є членом сім’ї особи, смерть якої пов’язана з участю у 

зазначених акціях. 

 Реалізація Програми сприятиме медичній та психологічній підтримці 

зазначених осіб. 

Програму розроблено на 2017-2018 роки. 

 

VІ. Ресурсне забезпечення реалізації Програми 

 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів, які визначені 

виконавцями заходів, та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством.  

  Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки 

проекту обласного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 
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головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальних за виконання 

завдань і заходів Програми. 

 

VІІ. Координація та контроль за реалізацією Програми 

 

Координація та контроль за виконанням заходів Програми здійснюється  

Департаментом соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації, а за використанням коштів з обласного бюджету – головними 

розпорядниками коштів, яких визначені виконавцями заходів: управління 

обласної державної адміністрації: охорони здоров’я, освіти і науки. 

Департамент соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації щороку до 15 лютого готує та подає обласній державній 

адміністрації та обласній раді узагальнений звіт про стан виконання завдань та 

заходів Програми і використання бюджетних коштів. 

 

 

В.о. директора Департаменту  

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                             К.М. Тимощенко 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  
до Програми соціальної підтримки осіб, які 

постраждали під час участі у масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у 

період з 21 листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року, а також членів сімей осіб, 

смерть яких пов’язана з участю у 

зазначених акціях, у Чернігівській області  

на 2017-2018 роки 

 

Напрями діяльності та заходи Програми соціальної підтримки осіб, які постраждали під час участі у масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також членів сімей 

осіб, смерть яких пов’язана з участю у зазначених акціях, у Чернігівській області на 2017-2018 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності та 

заходів Програми 

(пріоритетні завдання) 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн., 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1. Забезпечення проведення  

медичного огляду учасників 

масових акцій громадського 

протесту. 

Постійно 

2017-2018 роки 

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної 

адміністрації 

Районні, міст 

обласного 

значення 

бюджети 

Обсяг коштів 

визначається 

щорічно при 

затвердженні 

відповідних 

бюджетів 

Виявлення 

порушень у стані 

здоров’я осіб, які 

постраждали під час 

участі у масових 

акціях громадського 

протесту. 
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2. Направлення на стаціонарне 

обстеження та лікування у 

медичні заклади області, за 

необхідністю, при виявлені 

порушення стану здоров’я 

учасників масових акцій 

громадського протесту. 

Постійно  

2017-2018 роки 

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної 

адміністрації 

Районні, міст 

обласного 

значення 

бюджети 

Обсяг коштів 

визначається 

щорічно при 

затвердженні 

відповідних 

бюджетів 

Стабілізація стану 

здоров’я осіб, які 

постраждали під час 

участі у масових 

акціях громадського 

протесту, у яких 

виявлені порушення 

стану здоров'я. 

3. Надання психологічної 

реабілітаційної допомоги у 

Центрі психологічної 

реабілітації на базі 

комунального лікувально-

профілактичного закладу 

«Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня». 

Постійно  

2017-2018 роки 

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

2017 - 10,0 

2018 - 10,0 

Обсяг 

фінансування 

в межах 

загальних 

бюджетних 

призначень 

на галузь 

«Охорона 

здоров’я» 

Стабілізація 

психічного здоров’я 

осіб, які постраждали 

під час участі у 

масових акціях 

громадського 

протесту. 

4. Проведення на курсах 

підвищення кваліфікації 

Чернігівського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського лекцій, 

практичних занять для 

психологів і соціальних 

педагогів «Використання 

2017-2018 

роки 

Управління освіти і 

науки обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

імені  

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування 

в межах 

загальних 

бюджетних 

призначень 

на галузь 

«Освіта» 

Підвищення якості 

надання 

психологічної 

реабілітаційної 

допомоги. 
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елементів гештальттерапії у 

психологічній підтримці 

особистості», 

«Посттравматичні стресові 

розлади та їх корекція», 

«Методика ведення  

психологічного 

консультування», 

«Використання елементів 

тілесно орієнтованої терапії в 

роботі практичного 

психолога», 

«Психологічний тренінг з 

відновлення ресурсів». 

К.Д. Ушинського 

5. Проведення на базі 

Чернігівського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського курсів 

щодо підготовки практичних 

психологів з проблеми 

«Навички кризового консу-

льтування та формування 

стресостійкості». 

2017-2018 

роки 

Управління освіти і 

науки обласної 

державної 

адміністрації,  

Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

імені  

К.Д. Ушинського 

Обласний 

бюджет 

Обсяг 

фінансування 

в межах 

загальних 

бюджетних 

призначень 

на галузь 

«Освіта» 

Підвищення якості 

надання 

психологічної 

реабілітаційної 

допомоги. 

6. Надання психологічної 

підтримки дітям, батьки 

(члени родини) яких 

постраждали (загинули) під 

2017-2018 

роки 

Управління освіти і 

науки обласної 

державної 

адміністрації, 

Обласний 

бюджет 

2017 - 1,0 

2018 – 1,0 

Обсяг 

фінансування 

Покращення 

психологічного стану 

дітей, батьки (члени 

родини) яких 



 
10 

час участі у масових акціях 

громадського протесту, що 

відбулися у період з  

21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року (на 

запит батьків).  

Чернігівський 

обласний центр 

практичної 

психології і 

соціальної роботи 

в межах 

загальних 

бюджетних 

призначень 

на галузь 

«Освіта» 

постраждали 

(загинули) під час 

участі у масових 

акціях громадського 

протесту. 

7. Проведення заходів щодо 

підвищення громадської 

свідомості та патріотичного 

виховання молоді. 

Постійно 

2017-2018 роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

обласної державної 

адміністрації  

— — Підвищення 

громадської 

свідомості та 

патріотичного 

виховання молоді. 

 

 

В.о. директора Департаменту  

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                                         К.М. Тимощенко 



Додаток 2 

до Програми соціальної підтримки 

осіб, які постраждали під час участі у 

масових акціях громадського 

протесту, що відбулися у період з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року, а також членів сімей осіб, 

смерть яких пов’язана з участю у 

зазначених акціях, у Чернігівській 

області на  

2017-2018 роки 

 

 

Орієнтовний обсяг коштів обласного бюджету, необхідний для реалізації 

Програми соціальної підтримки осіб, які постраждали під час участі у масових 

акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року 

по 21 лютого 2014 року, а також членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з 

участю у зазначених акціях, у Чернігівській області на 2017-2018 роки 

 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

Всього у тому числі по  

роках: 

тис. грн 

2017 рік 2018 рік 

Обсяг ресурсів  22,0 11,0 11,0 

у тому числі:    

обласний бюджет 22,0 11,0 11,0 

 

Витрати, пов’язані з виконанням всіх інших заходів Програми, будуть 

фінансуватися з державного та місцевих бюджетів за рахунок коштів, 

передбачених на утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади – 

виконавців заходів.  

 

 

В.о. директора Департаменту  

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                           К.М. Тимощенко 

  


	ПРОГРАМА



