
Додаток 1 до Програми

Напрями діяльності, заходи та результативні показники 
програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 

та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 
учасників Революції Гідності Калинівської селищної ради на 2022 рік
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Надання одноразової
матеріальної допомоги 
учасникам АТО/ООС 
та членам сімей
загиблих під час
проведення 
антитерористичної 
операції, операцій
Об’єднаних сил та 
постраждалим 
учасникам Революції

1.1. Надання одноразової 
матеріальної допомоги
особам з інвалідністю І 
групи внаслідок війни з 
числа учасників АТО/ООС 
в розмірі 10000,00 грн.

Протягом 
року

Управління соціального 
захисту населення
Калинівської селищної 
ради

Бюджет 
Калинівської

.. селищної 
територіальної 
громади

10000.00

Поліпшення 
матеріального 
становища осіб
інваліднісю І групи 
внаслідок війни з ' 
числа учасників і
АТО/ООС

1.2. Надання одноразової 
матеріальної допомоги
особам з інвалідністю II 
групи внаслідок війни з 
числа учасників АТО/ООС 
в розмірі 8000.00 грн.

Управління соціального
Протягом захисту населення
року Калинівської селищної

ради

Бюджет 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

40000.00

Поліпшення 
матеріального 
становища осіб
інваліднісю Пгрупи 
внаслідок війни з 
числа учасників і
АТО/ООС

1 ідносгі. які
зареєстровані та
проживають на
території Калинівської 
селищної 
територіальної громади

1.3. Надання одноразової 
матеріальної допомоги
особам з інвалідністю Ill 
групи внаслідок війни з 
числа учасників АТО/ООС 
в розмірі 6000.00 грн.

Управління соціального
Протягом захисту населення
року Калинівської селищної

ради

Бюджет
Калинівської зоооО.ОО
селищної
територіальної 
громади

Поліпшення 
матеріального 
становища осіб ‘
інваліднісю Пгрупи 
внаслідок війни з ! 
числа учасників
АТО/ООС

1.4. Надання одноразової Протягом Управління соціального і Бюджет 6000.00 Поліпшення--------------------------------- :
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матеріальної допомоги 
особам, які отримали тяжкі 
тілесні ушкодження під час 
участі у Революції Гідності 
в розмірі 6000,00 грн.

року захисту населення
Калинівської селищної 
ради

1.5. Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
особам, які отримали 
тілесні ушкодження
середньої тяжкості під час 
участі у Революції Гідності 
в розмірі 4000,00 грн.

Протягом 
року

Управління соціального 
захисту населення 
Калинівської селищної 
ради

1.6 Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
особам. які отримали 
тілесні ушкодження легкої 
тяжкості під час участі у 
Революції Гідності в 
розмірі 2000.00 грн.

Протягом 
року

Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Бюджет 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Управління соціального 
захисту населення 
Калинівської селищної 
ради

Бюджет
Калинівської 
селищної 2000.00
територіальної
громади

1.7. Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
одному із членів сім'ї 
загиблого (померлого)
ветерана війни з числа ' 
учасників АТО/ООС. у разі ■ 
загибелі учасника і
АТО/ООС під час | 
проведення АТО/ООС (за і 
спільною згодою усіх і

Протягом 
року

. і БюджетУправління соціального
: Калинівської захисту населення

,, . .. .. і селищноїКалинівської селищної
територіальної ради громади

4000,00

матеріального 
становища осіб, 
які отримали тяжкі 
тілесні 
ушкодження під 
час участі у 
Революції Гідності 
Поліпшення 
матеріального 
становища осіб, 
які отримали
тілесні 
ушкодження 
середньої тяжкості 
під час участі у 
Революції Гідності 
Поліпшення 
матеріального

■ становища осіб, і
і • іякі отримали і
тілесні 
ушкодження легкої 
тяжкості під час і 
участі у Революції і 
Гідності___________ і
Поліпшення 
матеріального 
становища членів 

. сімей загиблих 
' 100000.00 І <"°меР;юго>._ 

ветерана вжни з 
числа учасників

, АТО/ООС у разі 
загибелі учасника 

j. АТО/ООС під час
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______

членів сім’ї) в розмірі 
20000,00 грн.

проведення
АТО/ООС

Матеріальна допомога одному із членів сім'ї загиблого (померлого ветерана війни з числа учасників АТО/ООС), у разі 
загибелі учасника АТО/ООС під час проведення АТО/ООС є допомогою одноразового застосування.

1.8. Надання одноразової 
матеріальної допомоги
членам сім’ї загиблого 
(померлого)ветеран війни з 
числа учасників АТО/ООС, 
які загинули захищаючи 
незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність 
України під час проведення 
АТО/ООС (одному із членів 
сім’ї за спільною згодою 
усіх членів сім’ї)в розмірі 
10000. 00 грн.

Протягом 
року

Управління соціального 
захисту населення
Калинівської селищної 
ради

Бюджет 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

100000,00

Поліпшення 
матеріального 
становища сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників
АТО/ООС, які
загинули 
захищаючи 
незалежність 
суверенітет та
територіальну 
цілісність України 
під час проведення 
АТО/ООС

1.9. Надання одноразової 
матеріальної допомоги
одному із членів сім’ї 
загиблого (померлого) ООС 
у 2022 році учасника АТО/ 
(одному із членів сім'ї за 
спільною згодою усіх
членів сім'ї) в розмірі 
10000.00 грн.

Протягом 
року

Управління соціального 
захисту населення
Калинівської селищної 
ради

Бюджет 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

100000,00

Поліпшення 
матеріального 
становища сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників 
АТО/ООС

_________________________________________

Матеріальна допомога одному із членів сім'ї загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції, операції 
Об'єднаних сил у 2022 році є допомогою одноразового застосування.
1.10. Надання одноразової 
матеріальної допомоги
учасникам бойових дій. з 
числа учасників АТО/ООС, 
які обліковуються у

Протягом 
року

Управління соціального 
захисту населення
Калинівської селищної 
ради

Бюджет
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

188000.00

Поліпшення 
матеріального 
езановища 
учасників бойових 
дій з числа
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Калинівській селищній
територіальній громаді 
згідно з даними ВОС

учасників
АТО/ООС

Соціальна підтримка, 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей, членів 
сімей загиблих
(померлих) учасників 
АТО/ООС та учасників 
Революції Гідності.

2.1. Здійснення
направлення на
психологічну реабілітацію 
осіб, які брали участь в 
АТО/ООС та учасників

■ Революції Гідності за
: місцем перебування їх на 
обліку.

Протягом 
року

Управління соціального 
захисту населення 
Калинівської селищної 
ради, управління
соціального захисту 
населення Фастівської 
районної державної 
адміністрації, 
реабілітаційні установи 
, які здійснюють 
психологічну 
реабілітацію за вільним 
вибором учасників 
АТО/ООС

Не потребує 
фінансування з 
селищного 
бюджету

Поліпшення 
психологічного 
стану учасників 
АТО/ООС та 
постраждалих 
учасників 
Революції Гідності

2.2. Здійснення заходів 
щодо направлення на 
професійну та соціальну 
адаптацію учасників
АТО/ООС та постраждалих 
учасників Революції
Гідності.

Протягом 
року

2.3. Забезпечення
учасників АТО/ООС та 
постраждалих учасників 
Революції Гідності
саі і а горно- курорті і и м 
лікуванням .

1 Іротягом
року

Управління соціального 
захисту населення 
Калинівської селищної 
ради. управління
соціального захисту 
населення Фастівської 
районної державної 
адміністрації.__________
Управління соціального 
захисту населення 
Калинівської селищної 
ради. управління
соціального захисту 
11аселсн ня Фасті вської 
районної державної 
адмін іс грації, оздоровчі 
заклади України

Не потребує 
фінансування з 
бюджету 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Не потребує 
фінансування з 
бюджету 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Відновлення та 
удосконалення 
професійних знань, 
умінь і навичок або 
оволодіння новими 1 
для подальшого 
працевлаштування

Покращення стану 
здоров’я учасників 
АТО/ООС.
постраждалих 
учасників 
Революції Гідності
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2.4. Забезпечення
технічними та іншими 
засобами реабілітації
учасників АТО/ООС, які 
постраждали внаслідок 
АТО/ООС 
незалежно від установлення 
їм інвалідності

Протягом 
року

! 2.5. Надання пільг з оплати
■ вартості житло во-
' комунальних послуг

особам, які брали участь в 
АТО/ООС та членам сімей 
загиблих під час
проведення АТО/ООС та 
постраждай их учасників 
Революції Гідності

2.6. Забезпечення надомним 
обслуговуванням одиноких 
непрацездатних батьків, 
діти. яких приймають 
участь або загинули в ході 
проведення 
антитерористичної

; операції.

Протягом 
року

Протягом
року

Управління соціального 
захисту населення 
Калинівської селищної 
ради, управління
соціального захисту 
населення Фастівської 
районної державної 
адміністрації, 
підприємства, що 
виконують 
індивідуальні заявки. 
Управління соціального 
захисту населення 
Калинівської селищної 
ради, управління
соціального захисту 
населення Фастівської 
районної державної 
адміністрації,
11 і дп ри ємства-н адавач і 
житлово-комунальних 
послуг.________________
Соціальні робітники
Управління соціального 
захисту населення
Калинівської селищної 
ради.

Не потребує 
фінансування з 
бюджету 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Отримання 
технічного та іншого 
засобу реабілітації та 
постраждалих 
учасників АТО/ООС

Не потребує 
фінансування з 
бюджету 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Не потребує 
фінансування з 
бюджету 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Поліпшення 
соціального захисту 
осіб , які брали 
участь в АТО/ООС 
та членам сімей 
загиблих під час 
проведення 
АТО/ООС та
постраждалих 
учасників Революції 
Гідності.________ ___
Надання необхідних 
соціальних послуг

1
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3.

Забезпечення медичним 
обслуговуванням 
учасників АТО/ООС
членів сімей загиблих 
під час проведення 
АТО/ООС та
постраждалих учасників 
Революції Гідності

3.1. Забезпечення
проведення медичних
оглядів учасників
АТО/ООС, відповідно до 
чинних наказів
Міністерства охорони
здоров’я

Протягом 
року

Комунальне 
некомерційне 
підприємство « Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги
Калинівської селищної 
ради»

За рахунок
коштів 
передбачених в 
кошторисах 
галузі охорони 
здоров’я

Проведення 
обстеження 
учасників АТО/ООС 
відповідно до
стандартів надання 
медичної допомоги 
та постраждалих
учасників Революції 
Гідності.

4.

Національне
патріотичне виховання 
молоді

і
11
і

4.1. Створення у музейних, 
бібліотечних закладах
тематичних виставок,
експозицій, у тому числі 
фотовиставок, присвячених 
героїзму учасників
АТО/ООС та постраждалих 
учасників Революції
Гідності.

Протягом 
року

Сектор культури,
туризму та з питань 
діяльності засобів
масової інформації
Калинівської селищної 
ради

За рахунок
коштів.
передбачених в 
кошторисах 
галузі культури

Підвищення рівня
патріотизму серед 
населення

і
і

4.2. Залучення учасників 
АТО/ООС до проведення у 
навчальних закладах з 
військово-патріотичного 
виховання

Протягом 
року

Відділ освіти, молоді та 
спорту Калинівської
селищної ради

1

Не потребує
фінансування з 
бюджету 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Підвищення рівня і
патріотичного 
виховання молоді

I 4.3. Проведення уроків 
пам'яті, виховних годин та 
інших тематичних заходів в 
закладах освіти

1 
іі

1

Протягом
року

1
і11
L

Відділ освіти, молоді та і 
спорту Калинівської !
селищної ради

Не потребує
фінансування з 
бюджету 
Калинівської 
селищної 
територіальної ■ 
громади

Підвищення рівня
патріотичного 
виховання молоді

1
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Правова підтримка,
інформаційне 
забезпечення та
підтримка діяльності
соціальних структур, що 
надають соціальні
послуги учасникам
АТО/ООС та
постраждалим 
учасникам Революції
Гідності

5.1. Проведення
інформаційно 
роз’яснювальної роботи
серед учасників АТО/ООС, 
членів їх сімей, у тому 
числі членів сімей загиблих 
(померлих) учасників
АТО/ООС з питань
отримання пільг та
соціальних гарантій
передбачених чинним
законодавством України.

Протягом 
року

Управління соціального 
захисту населення
Калинівської селищної 
ради.

Не потребує
фінансування з 
бюджету 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Визначення 
нагальних проблем 
та вжиття заходів і 
способів їх
вирішення

5.2. Оновлення „Дорожньої 
карти" для демобілізованих 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей, у тому 
числі членів сімей загиблих 
(померлих) учасників
АТО/ООС щодо отримання 
ними пільг та соціальних 
гарантій, передбачених
законодавством

Управління соціального 
захисту населення
Калинівської селищної 
ради

Не потребує
фінансування з 
бюджету 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Покращення 
інформаційного 
забезпечення та
правового захисту 
учасників
АТО/ООС, членів їх 
сімей, в т.ч. членів 
сімей загиблих
(померлих) 
учасників АТО/ООС

5.3. Висвітлення в
соціальних мережах та 
інформації щодо
додаткових гарантій іцодо 
соціального захисту
учасників АГО/ООС,
членів сімей загиблих та 
постраждалих учасників
Революції Гідності.

Протягом
року

Управління соціального 
захисту' населення
Калинівської селищної 
ради.

Не потребує
фінансування з 
бюджету' 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади

Вжиття заходів щодо 
соціального захисту 
учасників АГО/ООС 
, членів сімей
загиблих та
постраждалих 
учасників Революції 
Гідності

Начальник управління соціального 
захисту населення Калинівської селищної ради Наталія КИЇВСЬКА



Додаток 2 до Програми

Орієнтовний прогнозний розрахунок до проекту
програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та учасників Революції Гідності Калинівської 
селищної ради на 2022 рік

№ пп Напрямки використання
Контингент 
отримувачів 

(чол.)

Розмір 
допомоги 

(грн.)

Потреба у коштах 
(грн.)

1
Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю 1 групи внаслідок війни з 

числа учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил. 1 10000.00 10000,00

2 Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю II групи внаслідок війни з 
числа учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил. 5 8000.00 40000,00

3
Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю 111 групи внаслідок війни з 

числа учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил. 5 6000.00 30000,00

4
Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження 

під час участі у Революції Гідності 1 6000.00 6000,00

5 Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження 
середньої тяжкості під час участі у Революції Гідності 1 4000.00 4000.00

6
Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження легкої 

тяжкості під час участі у Революції Гідності 1 2000.00 2000.00

7

Надання одноразової матеріальної допомоги одному із членів сім'ї загиблого (померлого) 
ветерана війни з числа учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил. у разі 

загибелі учасника АТО/ООС під час проведення антитерористичної операції, операції 
Об'єднаних сил (за спільною згодою усіх членів сім'ї) *

5 20000.00 100000.00

8

Надання одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни 
з числа учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил. які загинули 

захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час проведення 
антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил (одному із членів сім'ї за спільною 

згодою усіх членів сім'ї). 10 10000.00 100000.00



* Матеріальна допомога одному із членів сім'ї загиблого (померлого ветерана війни з числа учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил), у разі загибелі 
учасника антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил є допомогою одноразового застосування.

9

2

Надання одноразової матеріальної допомоги одному із членів сім’ї загиблого (померлого) 
учасника антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил у 2022 році (одному із членів 

сім’ї за спільною згодою усіх членів сім’ї)**
10 10000,00 100000,00

10
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, з числа учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, які обліковуються у Калинівській 
селищній територіальній громаді згідно з даними ВОС 188 1000.00 188000.00
ВСЬОГО 227 580000,00

** Матеріальна допомога одному із членів сім’ї загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил у 2022 році є допомогою одноразового 
застосування. а///

Начальник управління соціального захисту 
населення Калинівської селищної ради

І Іаталія КИЇВСЬКА


