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Про допомогу учасникам антитерористичної операції 

та діяльність Центру допомоги учасникам АТО 

в Чернігівській області 

(станом на 28.12.2017) 

 

В області продовжується робота щодо виконання Указу Президента 

України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції».  

В боротьбі за цілісність та незалежність України в 2014-2017 р.р. на Сході 

України своє життя віддали 162 наших земляків - військовослужбовців та 

працівників правоохоронних органів. 

Родинам загиблих надано статус члена сім’ї загиблого ветерана війни. Всі 

вони отримали довідки та посвідчення встановленого зразка та користуються 

пільгами відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

Здійснюються додаткова робота щодо соціального захисту зазначеної 

вище категорії людей.  Так, з 2015 року діють обласна та місцеві програми 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.  

Органами місцевої державної влади, громадськими організаціями та 

волонтерами здійснюється соціальний супровід та вирішуються проблемні 

питання учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих 

військовослужбовців. Ними налагоджено співпрацю з органами охорони 

здоров’я, освіти та громадськими організаціями  для  надання психологічної 

допомоги військовослужбовцям, які повернулися із зони проведення АТО. 

У м. Чернігові створено антикризову раду, яка систематично проводить 

навчання із військовослужбовцями з питань профілактики постстресового 

синдрому. Надається допомога у набутті навичок поведінки при бойовому 

стресі.  

В області здійснюється надання психологічної допомоги учасникам АТО 

та членам їх сімей. З цією метою місцевими управліннями соціального захисту 

населення області налагоджено співпрацю з органами охорони здоров’я, освіти 

та громадськими організаціями для залучення фахівців психологів.   

На Чернігівщині вже майже 20 років функціонує центр радіаційного 

захисту та оздоровлення населення, де, з початком бойових дій на Донбасі, вже 

близько п’ятисот бійців пройшли комплексне медичне обстеження. 

Для оперативного лікарського втручання керівництво Центру 

запровадило медичний реєстр учасників АТО з їхніми особистими даними та 

встановленими діагнозами. 

В Центрі медичної реабілітації для учасників антитерористичної 

операції, що діє на базі Чернігівського обласного госпіталю ветеранів війни 

(вул. Волковича, 25), надається лікування всім учасникам АТО, які звертаються 

за допомогою. 
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Фахівці Центру психологічної реабілітації і лікування для учасників 

антитерористичної операції на базі обласної психоневрологічної лікарні 

надають психологічну допомогу нашим бійцям.  

У психоневрологічній лікарні діє «Єдине вікно» для звернень учасників 

АТО – при приймальному відділенні лікарні (вул. Івана Мазепи, 3) та в 

реєстратурі обласного психоневрологічного диспансеру (Гомельське шосе, 4-й 

кілометр). Захисники країни обслуговуються позачергово. 

У лікарні працюють телефони довіри: 676-542 (з 08:00 до 16:00), 697-023 

(з 16:00 до 08:00). 

Бійці та члени їхніх родин також можуть звертатись за консультативною 

допомогою на телефонну «гарячу лінію» (0462) 679-674, яка функціонує в 

обласному госпіталі ветеранів війни. 

Крім того, учасники АТО мають право на безкоштовне лікування в 

санаторно-курортних закладах.  

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Чернігівської ОДА  

Станом на 29 грудня 2017 року в обласному госпіталі проведено 

реабілітацію всього 601 особі з числа учасників АТО,  в центрі психологічної 

реабілітації проліковано 818 зазначених осіб та членів їх родин. 
 

  Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області в 

першочерговому порядку здійснює розгляд звернень учасників АТО та сімей 

загиблих учасників АТО щодо відведення земельних ділянок. Так, станом на 

29.12.2017: 

- кількість поданих учасниками антитерористичної операції заяв на 

отримання земельних ділянок становить 8179 од.; 

- прийнято 6546 наказів про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною 

площею 8199,6114 га; 

- прийнято 4034 накази про затвердження документації із землеустрою та 

передачу земельних ділянок у власність загальною площею 5125,6283 га. 

Інформація щодо забезпечення учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих учасників АТО земельними ділянками на території 

області розміщується на власному офіційному веб-сайті Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області (chernihivska.land.gov.ua). 

Демобілізованим учасникам АТО, які звертаються до центрів зайнятості 

області, надається весь спектр соціальних послуг державної служби зайнятості 

– інформаційні та консультаційні, виплата матеріальної допомоги з безробіття, 

пошук роботи, участь в оплачуваних громадських та тимчасових роботах, 

профорієнтаційні послуги, для бажаючих розглядається можливість 

підвищення їхньої кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки, а 

також можливість започаткувати підприємницьку діяльність. 
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 Протягом  2017  року в центрах зайнятості області перебував на обліку 

1071 безробітний з числа демобілізованих військовослужбовців - учасників 

антитерористичної операції, 379 з них звернулися у звітному періоді. 

Чисельність працевлаштованих (у тому числі самостійно та шляхом укладання 

цивільно-правових угод) за звітний період складає 237 осіб  (1 особа 

працевлаштована на новостворені робочі місця з наданням компенсації 

роботодавцю у розмірі єдиного внеску). 

Проходили професійне навчання за направленням державної служби 

зайнятості 58 осіб  та 53   безробітних  цієї категорії були працевлаштовані 

після його закінчення.  

За звітний період 28 демобілізованих військовослужбовців з числа 

учасників антитерористичної операції  отримали допомогу по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності одноразово.   

У грудні 2017 року за послугами до служби зайнятості звернулось 34 

демобілізованих військовослужбовця - учасників антитерористичної операції, 

працевлаштовано (у тому числі самостійно та шляхом укладання цивільно-

правових угод) 13 осіб.   

Безробітні з числа демобілізованих учасників АТО залучаються до участі 

в громадських та інших роботах тимчасового характеру. У 2017 році 129 осіб  

зазначеної категорії брали участь у таких роботах, у грудні 2017 року – 9 осіб. 

 Впродовж 2017 року безробітним учасникам АТО надано 6,1 тис. 

різноманітних профорієнтаційних послуг, в т.ч. 659 індивідуальних 

профконсультацій отримали 487 учасників АТО, 107 з них – із застосуванням 

профдіагностичного тестування, 13 осіб пройшли профвідбір. 

Протягом 2017 року в центрах зайнятості області, за оперативними 

даними, проведено 234 інформаційні семінари для демобілізованих 

військовослужбовців, участь в яких взяли 685 безробітних учасників 

антитерористичної операції. До проведення таких семінарів активно 

залучаються представники соціальних партнерів служби зайнятості. Так, 73 

заходи проведено за участю представників військкоматів та центру 

комплектування Державної прикордонної служби України, 22 семінари 

проходили за участю фахівців органів соціального захисту населення, 5 

зустрічей проведені спільно з представниками центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 14 семінарів відбулись за участі працівників центрів з 

надання безоплатної правової допомоги та 2 заходи проведені за участі 

представника Фонду соціального захисту інвалідів.  Також, в Чернігівському 

міському центрі зайнятості для 79 безробітних учасників АТО з метою надання 

їм психологічної підтримки та допомоги проведено 14 тренінгів за участю 

фахівців Психологічної кризової служби ГО Асоціації фахівців з подолання 

наслідків психотравмуючих подій для учасників АТО.   

З метою активізації власних зусиль та підвищення мотивації до 

працевлаштування, опанування навичками складання резюме та проходження 

співбесіди з роботодавцями у 2017 році, за оперативними даними, 617 

безробітних учасників АТО взяли участь в тематичних семінарах з техніки 

пошуку роботи.  
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Крім того, впродовж 2017 року 302 особи цієї категорії залучені до 

семінарів з питань професійного навчання та здобуття актуальних на ринку 

праці професій. Крім того, в рамках проекту «Україна–Норвегія» в 

Чернігівському міському центрі зайнятості в 2017 році для 38  

військовослужбовців та членів їхніх сімей проведено 3 семінари з питань 

проходження професійної перепідготовки на курсах підвищення кваліфікації на 

базі Чернігівського технологічного університету. Також, виявляючи 

зацікавленість у продовженні військової служби, 291 безробітна особа з числа 

учасників АТО відвідала інформаційні семінари з орієнтації на військову 

службу за контрактом в Збройних Силах України. 

У 2017 році учасниками семінарів з питань організації підприємницької 

діяльності, самозайнятості та ефективного ведення сільського господарства 

стали 124 безробітні особи з числа демобілізованих учасників АТО. 

Для підвищення якості надання соціальних послуг та координації дій 

щодо соціальної адаптації та професійної реабілітації учасників АТО 

запроваджено на постійній основі їх анкетування. 

Тісна співпраця органів влади, державних установ, громадських та 

волонтерських організацій, роботодавців сприяє більш швидкому та 

ефективному вирішенню проблем зайнятості та адаптації на ринку праці 

демобілізованих учасників АТО.   

 На курсах підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського для педагогів-

організаторів, практичних психологів, учителів психології закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), передфахової вищої, 

позашкільної освіти,  проведені практичні заняття на тему «Психологічний 

супровід дітей учасників АТО». 

На базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського проведено курси з підготовки практичних 

психологів закладів загальної середньої освіти з проблеми «Навички кризового 

консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у школярів». 

Навчання пройшли 28 осіб. 

Продовжується співпраця обласного центру практичної психології і 

соціальної роботи з громадською організацією «Центр психолого-соціальної 

допомоги «Ресурс». Методистом обласного центру практичної психології і 

соціальної роботи проводяться індивідуальні консультації та корекційні заняття 

з дітьми учасників антитерористичної операції.  

На базі обласного центру практичної психології і соціальної роботи 

продовжується робота консультативного пункту з питань надання 

психологічної допомоги дорослим і дітям, які знаходяться у кризовому стані. 

В області у 2017 році продовжує реалізовуватись бюджетна програма 

щодо виплати грошової компенсації для придбання житла для сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи 

із числа учасників АТО та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх 

кінцівок, та потребують поліпшення житлових умов. 
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Станом на 26.12.2017 комісіями щодо розгляду заяв членів сімей 

загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації прийнято 

рішення про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення 21 родині. Профінансовано 13,5 млн грн, які спрямовані міським та 

районним бюджетам для виплати компенсації усім потребуючим. 

Продовжується робота з обстеження житлово-побутових умов сімей 

загиблих та осіб з інвалідністю із числа учасників антитерористичної операції; 

надається консультативна та практична допомога в оформленні документів для  

постановки на черги для придбання житла або проведення ремонтних робіт 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

На виконання Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.03.2015 р. № 200, в місцевих органах соціального 

захисту населення на обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками 

перебуває 534 особи із числа учасників антитерористичної операції.  

Для забезпечення даної категорії осіб області були передбачені видатки у 

розмірі 1,8 млн. грн., що дало змогу оздоровити 288 осіб. Ще 20 учасників 

антитерористичної операції забезпечені санаторно-курортним лікуванням за 

рахунок коштів місцевого бюджету. Кошти передбачені для оздоровлення 

зазначеної категорії осіб використані в повному обсязі. 

На обліку для забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації перебуває 33 особи, з яких 22 повністю забезпечені необхідними 

засобами реабілітації, по іншим – ведеться робота. 

З метою широкого інформування учасників антитерористичної 

операції та членів загиблих учасників АТО щодо соціального захисту в 

області організовано роз’яснювальну кампанію через засоби масової 

інформації та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади. Так, на офіційному 

веб-сайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації діє рубрика «Соціальний захист учасників АТО», де розміщено 

Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів 

їх сімей у Чернігівській області на 2017-2018 роки, звіт про виконання 

Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів 

їх сімей у Чернігівській області на 2015-2016 роки, Пам’ятку для ветеранів 

війни із числа учасників антитерористичної операції щодо їх соціального 

захисту та Дорожню карту для демобілізованих військовослужбовців і членів 

сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, в якій надано 

змістовну інформацію щодо соціально-правової допомоги тощо. 

Вже близько двох років в Чернігові працює центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Представники центру надають 

юридичну допомогу найбільш незахищеним верствам населення, серед яких і 

учасники бойових дій. 

Так, воїнам згідно нового законодавства, надається правова допомога з 

усіх питань на безоплатній основі. Допомога включає в себе весь юридичний 
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спектр послуг, а саме консультації, складання заяв та позовів, представництво в 

судах всіх інстанцій та багато іншого. 

Тож керівництво центру закликає всіх бійців не залишати свої правові 

проблеми в глухому куті, а звертатися безпосередньо до них. За інформацією 

інтернет-видання «Чернігівщина».  

В області постійно діє Центр допомоги родинам загиблих учасників 

АТО – ГО «ЄДИНА РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ» (голова громадської 

організації – Шанський Микола Миколайович, тел.+38-093-926-14-95; +38-050-

412-81-24). Організація займається проведенням обласних та районних заходів  

щодо вшанування загиблих учасників АТО, нагородження державними 

нагородами (посмертно) загиблих та вручення цих нагород членам родин 

загиблих; проведення обласного заходу «Єдина родина Чернігівщини», 

пільговий проїзд в громадському транспорті членів родин загиблих; 

будівництво в м. Чернігові меморіалу загиблим учасникам АТО тощо. 

 

Події та заходи, що проходили в області протягом грудня п.р. 

28 листопада 2017 року в Донецькій області в зоні АТО від кулі 

снайпера російсько-терористичних банд формувань загинув боєць Маслов 

Віктор Олегович, 11.11.1968 р.н., уродженець Прилуцького району 

Чернігівської області, село Днівка. Він був призваний на службу Прилуцьким 

об’єднаним військовим комісаріатом у листопаді 2016 року і служив за 

контрактом у 25-й десантно-штурмовій бригаді. 

Поховання Героя відбулося 01 грудня 2017 року на Алеї Слави на 

кладовищі  «Білещина» у місті Прилуки Чернігівської області. 

Для вшанування пам’яті загиблого учасника АТО старшого солдата 

Збройних сил Українпи, гранатометника 25-ї окремої повітряно-десантної 

бригади Віктора Маслова та пам’яті військовослужбовців – учасників АТО, 

які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісністьУкраїни, у Прилуцькому районі та місті Прилуки Чернігівської 

області 1 грудня 2017 року оголошено Днем жалоби. 

Цього дня на знак скорботи за загиблим на будівлях і спорудах органів 

державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій району приспущено Державний прапор України з 

чорною стрічкою. 

Крім того, обмежено проведення розважально-концертних заходів. 

Також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах 

торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті, вуличного 

мовлення. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Чернігівської облдержадміністрації. 

2 грудня 2017 року біля Попасної в районі Троїцького Луганської 

області загинув в бою від поранення та втрати крові, молодший сержант, 

командир бойової машини 54 окремої механізованої бригади, Мальцев 

Володимир Анатолійович 17.05.1983 р.н., уродженець села Лихачів, 

Носівського району Чернігівської області. 
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Поховання Героя відбулося 5 грудня у селі Лихачів Носівського 

району Чернігівської області. 

З метою вшанування загиблого Героя Володимира Мальцева, 5-6 

грудня 2017 року оголошено Днями жалоби в районі. 

На знак скорботи за загиблим буде приспущено Державний Прапор 

України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях району. 

Також обмежується проведення концертно-розважальних заходів.   

Днями матері загиблих учасників АТО з Чернігівщини повернулись зі 

Станиці Луганської, куди вирушили 24 листопада п.р., щоб побувати на 

місці, де обірвалось життя їхніх синів. Організатором поїздки була ГО 

«Єдина родина Чернігівщини». 

Враженнями та переживаннями учасники поїздки поділилися під час 

брифінгу в облдержадміністрації. 

У рамках поїздки матері Героїв змогли не лише побувати на місцях 

боїв, а й поспілкуватись з місцевими жителями. 

Відвідали гості з Чернігівщини і місця захоронень невідомих солдатів: 

місця покою славетних синів України. 

Як символ миру та духу на алеї міста також висадили десять дубів. У 

музеї Чернігівщини та Луганщини з’являться прапори зі словами вдячності та 

побажаннями від учасників поїздки. Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. 

 

У смт Михайло-Коцюбинському Чернігівської області школярів 

навчали поводитись зі зброєю. 

Школярі Михайло-Коцюбинської гімназії, затамувавши подих, 

спостерігали за діями Володимира, інструктора Центру тактичного навчання 

«Сота». Чоловік знайомив дітей з основними зразками зброї, що наразі 

використовують українські військові в зоні АТО. 

Громадська організація «Сота», що проводить заняття із військово-

патріотичного виховання, до Михайло-Коцюбинського приїздить уже втретє. 

Одночасно організовують кілька навчальних майданчиків. Окрім поводження 

зі зброєю, школярів навчали й основ тактичної медицини. 

У 2015 році парамедик Тетяна Савчак у складі медичного корпусу 

добровольців кілька місяців пробула в зоні АТО, навчала бійців тактичній 

медицині та рятувала поранених. Тепер же намагається частину своїх знань 

передати підростаючому поколінню. 

У своєму арсеналі дівчина має сучасну аптечку вщент наповнену 

світовими зразками засобів долікарняної допомоги. 

Те, що бачили діти лише в комп’ютерних іграх, можна взяти до рук. 

Серед експонатів – колишня військова зброя, а також навчальні зразки. 

Знають у «Соті», чим зайняти і найменших школярів. Дітей перших-

четвертих класів навчають стріляти з лазерної гвинтівки. 

Інструктори «Соти» вже рік займаються військово-патріотичним 

вихованням молоді. Об’їхали більшість чернігівських шкіл, виїжджають і в 
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райони. Джерело: http://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/u-mihajlo-kotsyubinskomu-

shkolyariv-navchali-povoditis-zi-zbroyeyu-video-107457  
4 грудня п.р., в Чернігові з нагоди Дня Збройних Сил України 

відбулися урочисті заходи за участю керівництва міста та області. 

Урочистості  розпочалися  із  церемонії  покладання  квітів  у   сквері  

ім. М.М.Попудренка до меморіальної стели загиблим в зоні АТО 

військовослужбовцям Чернігівщини та братської могили воїнів, що загинули 

в роки Другої світової війни у боях за Чернігів. 

Керівництво області та міста, військові, представники силових структур 

та ветеранських організацій, учасники АТО, а також громадськість міста 

Хвилиною Мовчання вшанували пам’ять всіх полеглих за свободу і 

незалежність України. Салютна група військової частини А 2622 здійснила 

військовий салют. 

Після цього в Чернігівському обласному академічному українському 

музично-драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка відбулися урочисті збори та 

святковий концерт. 

За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 

та з нагоди Дня Збройних Сил України військовослужбовці отримали 

відзнаки, почесні грамоти від облдержадміністрації, обласної та міської ради. 

До Дня Збройних Сил, у Чернігівському кіно-культурному 

мистецькому центрі відкрилась фотовиставка культурно-освітнього проекту 

«Два століття – одна війна». 

Проект «Два століття – одна війна» - це 27 стендів з фото або 

матеріалами часів Української повстанської армії та поруч – фото із сучасної 

неоголошеної війни. 

Виставка прибула до Чернігова зі Сходу. Виставку вже побачили 

жителі прифронтових регіонів Донецької та Луганської областей, Запоріжжя, 

Дніпра, Полтави, Сум. Після Чернігова виставка вирушила до Харкова, а далі 

- на Західну Україну. 

5 грудня п.р. відзначався Міжнародний День волонтера. З цієї нагоди 

в Чернігівському територіальному центрі комплектування та соціальної 

підтримки відбулась третя церемонія нагородження кращих представників 

волонтерського руху області. 

З нагоди Дня волонтера, а також міжнародного Дня добровольця, в 

обласному військовому комісаріаті відзначили кращих представників 

волонтерських організацій Чернігівщини. Їх нагородили почесними 

грамотами військкомату та медалями за гідність та відвагу. 

5 грудня в обласній раді відбулась презентація книги «На палаючому 

Сході», виданої в рамках Програми підтримки інформаційної та видавничої 

сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки. 

Це видання розповідає про патріотів із Чернігівщини, які воювали, 

зараз беруть участь в боях у зоні АТО на сході України та про тих бійців, які 

загинули, захищаючи незалежність нашої держави. 

Під час заходу редактори книги, автори та герої розповідей – учасники 

бойових дій на сході України поділилися своїми думками враженнями від 

http://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/u-mihajlo-kotsyubinskomu-shkolyariv-navchali-povoditis-zi-zbroyeyu-video-107457
http://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/u-mihajlo-kotsyubinskomu-shkolyariv-navchali-povoditis-zi-zbroyeyu-video-107457
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збірки. Відділ ін формаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю виконавчого 

апарату Чернігівської обласної ради. 

 «На палаючому Сході» - видання, яке своїм змістом підтверджує, що 

проти нашої країни йде справжня війна. Саме так наголошували учасники 

презентації збірки нарисів про героїв АТО на сході України, які народилися 

або ж до початку воєнних дій служили на Чернігівщині. 

Книга «на палаючому Сході» вийшла друком накладом у 500 

примірників коштом обласного бюджету Чернігівської області в рамках 

обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер 

Чернігівщини на 2016-2020 роки. Невдовзі віддруковані примірники 

надійдуть до бібліотек області. Прочитати електронну версію книги можна на 

офіційному веб-сайті Чернігівської облдержадміністрації. Відділ інформаційного 

забезпечення та зв’язків з громадськістю виконавчого апарату Чернігівської обласної 

ради. 

У Чернігові презентували «Кіборгів».  

Сучасні українські супергерої – це «кіборги». Так прозвали вояків, які 

обороняли українські позиції у Донецькому аеропорті від російських 

терористів протягом 242 днів. 

У Чернігові презентація кінострічки пройшла з аншлагом. Бурними 

оплесками зустрічали акторів та режисерів фільму. «Кіборги розчулили 

навіть чоловіків. Були присутні й учасники бойових дій, які зізнаються, що 

побачили на екрані образи своїх побратимів. Все реально. 

Творці фільму ініціювали і благодійну акцію – кожні 5 гривень з 

проданого квітка піде на підтримку родин загиблих героїв. Тож з 7-го грудня 

в усіх кінотеатрах України кожен бажаючий зміг долучитись до 

благодійності та переглянути один з найцікавіших українських фільмів 

сучасності. 

6 грудня  відзначалася 26-та річниця створення Збройних Сил України. 

З нагоди свята у 169 навчальному центрі «Десна», що в Козелецькому 

районі, Чернігівської області, було відкрито пам’ятний знак загиблим бійцям 

АТО. 

На пам’ятному знаку викарбовано 25 імен героїв. 

Крім місцевих жителів та керівництва, участь у заході взяли 

представники обласної ради, громадської організації «Єдина родина 

Чернігівщини», військові. 

Матері загиблого Героя Євгена Лоскота від обласної ради передали 

збірку про героїв АТО «На палаючому Сході», де є розповідь про її сина. 

Освятили пам’ятний знак і відправили заупокійну літію отець Ярослав 

та військовий капелан отець Олександр. 

До нового постаменту присутні поклали квіти та запалили лампадки. 

Після церемонії відкриття у Гарнізонному будинку офіцерів відбулася 

концертна програма. Учасники заходу також ознайомилися з виставкою 

«Блокпост пам’яті». Відділ інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю 

виконавчого апарату Чернігівської обласної ради. 
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7 грудня п.р. у Ніжинській ЗОШ № 12 відбувся мітинг, присвячений 

відкриттю пам’ятної дошки на честь загиблого учасника АТО, випускника 

школи Валерія Голобородька. 

На заході були присутні близькі та рідні героя, його однокласники, 

керівник організації, де працював Валерій, побратими, представники влади, 

настоятель Покровської церкви , вчителі та учні школи, де навчався Герой. 

Його пам’ять вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до 

меморіальної дошки, встановленої на будівлі навчального закладу. 

7 грудня у місті Городня Чернігівської області, у малому залі 

Городнянського районного будинку культури відбулися заходи, присвячені 

патріотичному вихованню молоді. Відзнаками «За участь в анти 

терористичній операції» було нагороджено сім учасників АТО. Після 

нагородження, районний військовий комісар, з метою патріотичного 

виховання молоді, та залучення випускників шкіл до вступу у вищі військові 

навчальні заклади, прочитав лекцію про престижність військової служби. 

10 грудня п.р. компанія «Зброя» на одному з полігонів в 

Чернігівській області провела благодійний турнір по стрільбі з дисципліни F-

клас. 

Основною метою змагань було привернення уваги суспільства до 

проблем воїнів АТО та збір коштів на реабілітацію військовослужбовців, які 

постраждали в ході бойових дій.  

До такого заходу долучились стрільці з різних куточків України. В 

списку тих, хто зареєструвався до участі у турнірі були як цивільні, так і 

військові стрільці.  

14 грудня п.р. у смт Гончарівське Чернігівського району навчальний 

центр Громадської організації «Ліга офіцерів» проводив роботу в рамках 

програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців. 

Проект спрямований на успішну адаптацію військових у цивільному 

житті, та їх підтримку під час переходу з військової до цивільної кар’єри. 

Студентами курсу стали військовослужбовці, які підлягають 

звільненню у найближчий рік або колишні військовослужбовці, котрі 

звільнилися зі Збройних Сил не давніше ніж три роки тому. Крім цього, 

частина студентів є професійними військовослужбовцями, які звільнилися з 

української армії до 10 років тому, але пізніше були мобілізовані до лав 

Збройних Сил України для виконання завдань в зоні АТО. 

Для реалізації цього проекту спершу в Чернігівському гарнізоні 

менеджери ГО «Ліга офіцерів» разом з командуванням військових частин 

відібрали військовослужбовців, які проходитимуть професійну 

перепідготовку і в подальшому отримають допомогу в працевлаштуванні. 

15 грудня п.р. відбувся турнір з міні-футболу для учасників АТО, 

членів їхніх сімей і волонтерів «Герої не вмирають» у фізкультурно-

оздоровчому комплексі міста Чернігова. Змагання підтримали Чернігівська 

обласна федерація футболу, Департамент сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської облдержадміністрації, Північний міжрегіональний сектор 

Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. 
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Турнір був присвячений пам’яті бійців, загиблих під час проведення АТО. 

Джерело: http://cheline.com.ua/news/society/vidbudetsya-turnir-iz-mini-futbolu-pam-yati-

bijtsiv-ato-109927  

15 грудня п.р. до Дня Святого Миколая курсанти Чернігівського 

юридичного коледжу Академії державної пенітенціарної служби вирішили 

зробити незвичайний подарунок для дітей учасників АТО. 

Студенти власноруч розмалювали півсотні медових пряників майже 

для 20-ти діток загиблих воїнів. 

Такі подарунки отримали діти віком від 2-х до 12-ти років. 

Всі смаколики передали волонтерам, які особисто їх вручили дітям. 

Окрім пряників хлопчиків та дівчат чекало справжнє свято, зі Святим 

Миколаєм та купою подарунків, яке відбулося 18 грудня. 

У Прилуцькому районі Чернігівської області до Дня Святого Миколая 

проведена районна доброчинна акція «Посилка воїнам Збройних Сил України 

в зону АТО». 

Громада зібрала близько 1,7 тонн продукції: предмети одягу, засоби 

особистої гігієни, продукти харчування та смаколики до свята. Освячення 

зібраної допомоги провів ієрей, настоятель храму Різдва Богородиці отець 

Ігор. 

Загалом, з початку бойових дій на Сході України жителі району 

зібрали для військових майже 130 тонн продуктів харчування, придбали 

побутових речей, одягу, взуття, засобів особистої гігієни, медикаментів, 

паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин на суму майже на 700 тисяч 

гривень, 15 разів зібрана допомога передавалась волонтерами в зону бойових 

дій. За інформацією Прилуцької РДА. 

19 грудня п.р. до свята Миколая у КМЦ «Інтермецо» відбулося 

святкове дійство для дітей із родин загиблих та поранених героїв під час 

проведення АТО та Революції Гідності. Присутніх вітав св. Миколай. 

Студенти музичного училища ім. М. Ревуцького виконали святкову 

пісню під акомпанування власних інструментів. 

І звичайно ж дітлахи отримали солодкі та корисні подарунки. 

Нещодавно за підтримки Чернігівської облдержадміністрації коштом 

обласного бюджету була розроблена та роздрукована «Пам’ятка учасникам 

АТО». Пам’ятка розроблена ГО «Юридична сотня» спільно з фахівцями 

Міністерства соціальної політики, Міністерства оборони та Генерального 

Штабу Збройних Сил України, Державної служби у справах ветеранів війни 

та учасників АТО. Адресована усім військовозобов’язаним, 

військовослужбовцям та ветеранам, вона інформує про їх права, обов’язки та 

соціальні гарантії. Поруч з роз’ясненнями положень законодавчих актів 

України там вміщено зразки рапортів, заяв, пояснень, які допоможуть 

захисникам України скористатися гарантованими державою правами. 
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської 

облдержадміністрації.  
Федерація боксу та кікбоксінгу міста Ніжин, Чернігівської області, 

провела дитячо-юнацький турнір із боксу, присвячений пам’яті загиблих 

http://cheline.com.ua/news/society/vidbudetsya-turnir-iz-mini-futbolu-pam-yati-bijtsiv-ato-109927 
http://cheline.com.ua/news/society/vidbudetsya-turnir-iz-mini-futbolu-pam-yati-bijtsiv-ato-109927 
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воїнів – героїв АТО. Міський голова міста Ніжина привітав присутніх і 

наголосив, що такий захід вкрай важливий для міста. Привітали концертною 

програмою боксерів і творчі дитячі колективи.  
Джерело: http://cheline.com.ua/news/sport/vidbuvsya-turnir-iz-boksu-prisvyachenij-

zagiblim-atovtsyav-111758     
          
Співпраця органів виконавчої влади області з Центром допомоги 

учасникам АТО та іншими громадськими організаціями, волонтерами, що 

допомагають учасникам АТО та їх родинам, продовжується і знаходиться на 

постійному контролі в облдержадміністрації. 
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