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VІІI. Соціальний захист ветеранів антитерористичної операції та їх родин
8.1. Проведення роботи щодо заповнення «Картка
соціально – побутових потреб учасників
антитерористичної операції, членів сімей загиблих
(померлих) учасників АТО, членів сімей захоплених в
полон або зниклих безвісти учасників АТО, воїнів-
добровольців»

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики облдержадміністрації;
Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Одеської області;
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад

- - - - - Визначення індивідуальних потреб

8.2. Забезпечення встановлення статусу особи з
інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї
загиблого (померлого) військовослужбовця, осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ України,
воїна-добровольця, які брали участь в АТО

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики облдержадміністрації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад

- - - - - Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок
війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого
(померлого), воїна-добровольця для набуття особами
права на пільги і соціальні гарантії

8.3. 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
безвісти з числа учасників АТО та особам з інвалідністю 1-
2 групи для укладення контракту

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

Додаткова соціальна допомога на вирішення соціально-
побутових питань у розмірі 5000 грн. У 2018 році - 50
дітей, у 2019 році - 100 дітей, у 2020 році - 150 дітей

8.4.Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих
(померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або
оголошених зниклими безвісти військових, у т.ч.
співробітників правоохоронних органів, які брали участь
у проведенні антитерористичної операції на Сході
України та дітям до досягнення 18-річного віку

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики облдержадміністарції,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад

обласний
бюджет

13337,34 3977,34 4680,00 4680,00 Додаткова соціальна допомога на вирішення соціально-
побутових питань. У 2018 році - 2000 грн. (130 сімей), у
2019 році - 2500 грн. (150 сімей), у 2020 році - 3000 грн
щомісячно (150 сімей) та по 500 грн. на кожну дитину
до досягнення нею 18-річного віку (260 дітей)
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8.5. Надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю з
числа військовослужбовців, воїнів-добровольців та
співробітників правоохоронних органів, які брали участь
у проведенні антитерористичної операції на Сході
України, а також їх дітям до досягнення ними 18-річного
віку

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики облдержадміністрації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад

обласний
бюджет

13788,00 2790,00 4902,00 6096,00 Додаткова соціальна допомога на вирішення соціально-
побутових питань. У 2018 році - 1000 грн. (190 осіб), у
2019 році - 1500 грн. (200 осіб), у 2020 році - 2000 грн.
щомісячно (200 осіб) та по 500 грн. на кожну дитину до
досягнення нею 18-річного віку (220 дітей)

8.6. Надання одноразової матеріальної допомоги або
відшкодування вартості санаторно-курортного лікування
учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок
війни, воїнам-добровольцям з числа учасників
антитерористичної операції, 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 безвісти учасників АТО один раз на
рік за рахунок одного з бюджетів (вартість не більше 7000
грн.) в санаторіях Одещини

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад

місцеві
бюджет

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

Санаторно-курортне лікування учасників бойових дій та
осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників
антитерористичної операції, у тому числі у разі
спільного оздоровлення разом з сім'ями. У 2018 році -
300 осіб, у 2019 році - 350 осіб, у 2020 році - 400 осіб

8.7. Надання одноразової матеріальної допомоги або
відшкодування вартості санаторно-курортного лікування
дітей із сімей учасників АТО та воїнів-добровольців у разі
наявності медичних показань один раз на рік за рахунок
одного з бюджетів (вартість не більше 7000 грн.) в
санаторіях Одещини

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад

місцеві
бюджет

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

Санаторно-курортне лікування дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки. У 2018 році -
300 осіб, у 2019 році - 350 осіб, у 2020 році - 400 осіб

8.8. Надання одноразової матеріальної допомоги або
відшкодування вартості за оздоровлення дітей у літніх
таборах та оздоровчих закладах Одещини сім'ям учасників
АТО, особам з інвалідністю внаслідок війни з числа
учасників АТО, воїнам-добровольцям, членам сімей
загиблих(померлих) учасників АТО, членам сімей
захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти
учасників АТО (не більше 7000 грн.) один раз на рік за
рахунок одного з бюджетів

2018-2020 Департамент освіти та науки,
Департамент соціальної та сімейної
політики, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міських рад

- - - - - Забезпечення літнього відпочинку дітей зазначеної
категорії громадян. У 2018 році - 200 осіб, у 2019 році -
300 осіб, у 2020 році - 400 осіб

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

8.9. Надання одноразової матеріальної допомоги або
відшкодування вартості за оздоровлення дітей з сімей
учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері або
особи, яка замінює батьків, у оздоровчих закладах
Одещини (не більше 7000 грн.) один раз на рік за рахунок
одного з бюджетів

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

Оздоровлення дітей із сімей АТО віком до 7 років у
супроводі матері або особи, яка замінює батьків. У 2018
році - 300 осіб, у 2019 році - 350 осіб, у 2020 році - 400
осіб.

8.10. Надання адресної допомоги на оплату житлово-
комунальних послуг сім'ям загиблих учасників
антитерористичної операції, що зареєстровані та
проживають в Одеській області, до стовідсоткової пільги у
межах середніх норм споживання

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

Реалізація державної підтримки 150 сім'ям шляхом
надання додаткової стовідсоткової пільги: 50% - за
рахунок державного бюджету, 50% - за рахунок
обласного та місцевих бюджетів (до 400 грн. щомісячно)

8.11. Надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату
житлово-комунальних послуг та придбання твердого
палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям з числа
учасників АТО.

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міст обласного значення

обласний
бюджет

1 053,62 160,34 446,64 446,64 Реалізація державної підтримки шляхом надання
матеріальної допомоги 40 особам зазначеної категорії за
рахунок обласного та місцевих бюджетів (840,00 грн.
щомісячно на одну особу)

Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про
місцевий бюджет
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8.12. Надання одноразової допомоги на проведення
капітального або поточного ремонту житлових приміщень
членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, членів
сімей захоплених у полон або оголошених зниклими
безвісти учасників АТО

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про
місцевий бюджет

Покращання соціально-побутових умов проживання у
2018 році 20 сімей, у 2019 році 30 сімей, у 2020 році 40
сімей (не більше 50000 грн. на одну сім'ю)

8.13. 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 в полон або
зниклих безвісти учасників АТО, воїнам-добровольцям з
числа учасників АТО

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

Забезпечення особливої уваги розгляду звернень
учасників АТО та членів їх сімей

8.14. Одноразова матеріальна допомога на встановлення
надгробного пам'ятника загиблому учаснику АТО та
воїнам-добровольцям

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про
місцевий бюджет

Забезпечення додаткових соціальних гарантій

8.15. Встановлення на території районів пам'ятних знаків,
меморіальних дошок загиблим в АТО українським
військовослужбовцям та воЇнам-добровольцям

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про
місцевий бюджет

Забезпечення додаткових соціальних гарантій

8.16. Оплата витрат, пов'язаних з похованням осіб з числа
учасників антитерористичної операції та воїнів
добровольців, які загинули під час бойових дій

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

Забезпечення додаткових соціальних гарантій

8.17. Організація психологічної реабілітації учасників
антитерористичної операції

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міст обласного значення

- - - - - Проведення психологічної реабілітації учасників АТО

8.18. Забезпечення безкоштовним харчуванням: учнів 1-4
класів (5-11 класів) в загальноосвітніх навчальних закладах
– дітей учасників антитерористичної операції, загиблих,
захоплених у полон та оголошених зниклими безвісти під
час проведення антитерористичної операції

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення, Департамент освіти на
науки обласної державної
адміністрації

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про
місцевий бюджет

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей
зазначеної категорії у шкільних навчальних закладах за
рахунок коштів місцевих бюджетів (100 дітей)

8.19. Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців
дошкільних навчальних закладів з числа дітей
військовослужбовців та воїнів-добровольців, які загинули,
захоплені у полон та оголошені зниклими безвісти під час
проведення АТО, та дітей учасників АТО на період їх
перебування у зоні проведення АТО

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення, Департамент освіти на
науки обласної державної
адміністрації

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про
місцевий бюджет

Забезпечення безкоштовного харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів
місцевих бюджетів (100 дітей)

8.20. Позачергове забезпечення дітей учасників
антитерористичної операції, загиблих (померлих),
захоплених у полон та оголошених зниклими безвісти
учасників АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни та
воїнів-добровольців місцями у дошкільних навчальних
закладах

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення, Департамент освіти на
науки обласної державної
адміністрації

місцеві
бюджетии

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про
місцевий бюджет

Забезпечення потреб дітей у навчальних закладах під час
навчального процесу (100 дітей)

8.21. Забезпечення диспансеризацією учасників АТО,
воїнів-добровольців, членів сімей учасників АТО,
захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти та
членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

2018-2020 Департамент охорони здоров'я
обласної державної адміністрації

- - - - - Поліпшення індикаторних показників здоров’я
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8.22. Проведення стоматологічного (хірургічного,
терапевтичного) лікування, зубопротезування учасників
антитерористичної операції, воїнів-дорбровольців

2018-2020 Департамент охорони здоров'я
обласної державної адміністрації

- - - - - Поліпшення індикаторних показників здоров’я у межах
державного бюджету

8.23. Надання одноразової допомоги на проведення
стоматологічного (хірургічного, терапевтичного)
лікування, зубопротезування високотехнологічними
матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-
добровольців за рахунок одного з бюджетів

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міст обласного значення

обласний
бюджет

1344,00 448,00 448,00 448,00 У разі неможливості лікування і протезування за кошти
державного бюджету, надання допомоги на лікування та
протезування у комунальних підприємствах обласного
(за рахунок обласного бюджету) або місцевого (за
рахунок місцевих бюджетів) підпорядкування з
використанням найдешевшого матеріалу. Надання
допомоги 15 особам у розмірі не більше 30,0 тис. грн.

8.24. Надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам антитерористичної операції та членам сімей
загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції, воїнам-добровольцям - мешканцям Одеської
області, які потребують лікування, у тому числі
ендопротезування, протезування органів серцево-судинної
системи, інтраокулярними лінзами за рахунок одного з
бюджетів

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

Надання одноразової матеріальної допомоги 20
учасникам антитерористичної операції та членам сімей
загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції, бійцям-добровольцям - мешканцям Одеської
області, які потребують лікування, у тому числі
ендопротезування, протезування органів серцево-
судинної системи, інтраокулярними лінзами за рахунок
одного з бюджетів у розмірі не більше 50,0 тис. грн.

8.25. Пільгове забезпечення медикаментами та виробами
медичного призначення учасників АТО, воїнів-
добровольців, членів родин загиблих (померлих) учасників
АТО та у разі їх амбулаторного лікування у межах
бюджетного фінансування закладів

2018-2020 Департамент охорони здоров'я
обласної державної адміністрації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

Поліпшення індикаторних показників здоров’я

8.26. Формування єдиної бази даних та "Паспорта здоров'я"
учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок
війни, воїна-добровольця з числа учасників
антитерористичної операції, члена сім'Ї загиблого
(померлого) учасника АТО і сім'ї захопленого у полон або
оголошеного зниклим безвісти учасника АТО

2018-2020 Департамент охорони здоров'я
обласної державної адміністрації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

- - - - - Покращання медичного обслуговування зазначеної
категорії громадян

8.27. Забезпечення учасників антитерористичної операції з
інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації

2018-2020 Департамент соціальної та сіменої
політики обласної державної
адміністрації, рай(міськ)управління
соціального захисту населення

- - - - - Поліпшення показників здоров’я учасників
антитерористичної операції з інвалідністю

8.28. Забезпечення проведення заходів із соціальної та
професійної адаптації учасників антитерористичної
операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або
у відставку)

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
адміністрації, рай (міськ) управління
соціального захисту

- - - - - Професійна перепідготовка та соціалізація
демобілізованих учасників АТО

8.29. Забезпечення проведення превентивних та
адаптаційних заходів для військовослужбовців у разі їх
звернення до центрів зайнятості, а саме: підбір роботи,
інформування та консультування щодо змісту їх прав і
державних гарантій, залучення до самозайнятості

2018-2020 Обласний центр зайнятості, місцеві
центри

- - - - - Зниження рівня безробіття, забезпечення зайнятості осіб
з числа учасників АТО
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8.30. Створення інформаційних пунктів, куточків служби
зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню учасників
АТО в установах, організаціях, що надають допомогу
даним категоріям

2018-2020 Обласний центр зайнятості, місцеві
центри

- - - - - Підвищення обізнаності з питань зайнятості, сприяння
працевлаштуванню

8.31. Надання матеріальної допомоги на оплату
проживання в гуртожитках під час навчання в державних
навчальних закладах професійно-технічної освіти

2018-2020 рай (міськ) управління соціального
захисту

- - - - - Професійна адаптація та соціалізація учасників
антитерористичної операції. У 2018 році - 3000 грн.
двомісячне навчання (30 осіб), у 2019 році - 3000 грн.
(40 осіб), у 2020 році - 3000 грн (50 осіб) у рік.

8.32. Надання щорічної матеріальної допомоги на навчання
в одному з вищих навчальних закладів учасникам
антитерористичної операції та воїнам-добровольцям
старше 23 років, незалежно від місця навчання

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням
про місцевий бюджет

Професійна адаптація та соціалізація учасників
антитерористичної операції.

8.33. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з
інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14
частини другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб,
які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок,
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, та
потребують поліпшення житлових умов

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міст обласного значення

- - - - - Поліпшення майнового стану учасників АТО
(фінансування не потребує)

8.34. Забезпечення першочергового відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва,
садівництва та городництва

2018-2020 Головне управління
Держгеокадастру в Одеській
області, сільські, селищні, районні
та міські ради

- - - - - Поліпшення майнового стану учасників АТО
(фінансування не потребує)

8.35. Забезпечення житлом учасників АТО, воїнів-
добровольців та членів їх сімей в рамках виконання
“Комплексної соціально-економічної програми
забезпечення громадян житлом в Одеській області на 2017-
2021 роки” та відповідно до постанови КМУ від 11.02.2009
р. № 140 "Про затвердження Порядку забезпечення
громадян доступним житлом“

2018-2020 Одеське регіональне управління
Державного фонду сприяння
молодіжному житловому
будівництву, сільські, селищні,
районні та міські ради

- - - - - Поліпшення житлових умов учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей

8.36. Забезпечення доступним житлом тимчасового
проживання учасників АТО та членів їх сімей, які
працюють не за місцем постійної реєстрації

2018-2020 Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

- - - - - Забезпечення тимчасовим житлом 150 осіб зазначеної
категорії громадян

8.37. Проведення зустрічей із представниками міських
громадських організацій, благодійних фондів, інших
неприбуткових організацій, що залучають до своєї
діяльності волонтерів, з метою обговорення актуальних
питань життєдіяльності, що виникають у демобілізованих
учасників АТО та членів їх сімей

2018-2020 Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, Центр
надання допомоги учасникам АТО

- - - - - Налагодження співпраці з представниками
громадськості з метою спільного вирішення актуальних
питань життєдіяльності, що виникають у
демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей
(фінансування не потребує)
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8.38. Розміщення на офіційному сайті обласної державної
адміністрації, районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міст обласного значення інформації
щодо волонтерської діяльності громадських організацій (за
наявності згоди такої організації)

2018-2020 Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міст обласного значення

- - - - - Розповсюдження серед громадськості інформації про
волонтерську діяльність (фінансування не потребує)

8.39. Надання методологічної підтримки у разі підготовки
проектів та ініціатив громадських організацій ветеранів
АТО, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО,
членів сімей захоплених в полон та зниклих безвісти
учасників АТО

2018-2020 Управління Одеської обласної
державної адміністрації: інвестицій,
міжнародного та міжрегіонального
співробітництва; комунікацій та
інформаційної політики

- - - - - Надання допомоги у написанні проектів

8.40. Розроблення дорожньої карти для демобілізованих
військовослужбовців та членів сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, що містить: інформацію про
установи соціального захисту населення та охорони
здоров’я із зазначенням номерів контактних телефонів,
телефонів «гарячих ліній», а також громадських та
благодійних організацій, перелік документів, необхідних
для вирішення питань залежно від характеру

2018-2020 Департаменти обласної державної
адміністрації: соціальної та сімейної
політики, охорони здоров'я, освіти і
науки, управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, Центр
надання допомоги учасникам АТО

- - - - - Надання інформаційної допомоги зазначенимкатегоріям
громадян

8.41. Запровадження та забезпечення функціонування
«гарячих» ліній для надання консультативної допомоги
особам, які постраждали під час виконання обов’язків
військової служби (службових обов’язків), та членам їх
сімей, а також членам сімей загиблих військовослужбовців
і працівників правоохоронних органів

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міст обласного значення

- - - - - Оперативне вирішення проблемних питань громадян,
демобілізованих із зони АТО та членів їх сімей з метою
соціального супроводу, психологічної адаптації

8.42. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в
частині порядку надання пільг та компенсацій, соціальних
гарантій

2018-2020 Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
адміністрації, рай (міськ) управління
соціального захисту

- - - - - Розповсюдження інформації про чинне законодавство у
сфері соціального захисту (фінансування не птребує)

8.43. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО під час
проведення Державних свят та пам'ятних дат, пов"язаних із
захистом Батьківщини

2018-2020 Управління обласної державної
адміністрації: комунікацій та
інформаційної політики,
організаційної роботи, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міст обласного значення

- - - - - Проведення меморіальних заходів

8.44. Проведення шкільних "лінійок" та уроків пам'яті,
засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних
годин, бесід, вечорів, виставок, малюнків та інших
тематичних заходів, присвячених вшануванню пам'яті
захисників, які віддали життя за незалежність України

2018-2020 Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міст обласного значення

- - - - - Патріотичне виховання молоді області

8.45. Запровадження місцевими засобами масової
інформації тематичних передач, публікації матеріалів про
героїчні вчинки учасників АТО та загиблих осіб, які брали
участь в АТО

2018-2020 Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, Обласний
центр патріотичного виховання
дітей та молоді, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міст обласного значення

- - - - - Передбачення в обласній програмі національно-
патріотичного виховання проведення серій тематичних
передач спільно з місцевими та регіональними засобами
масової інформації та публікацій матеріалів
патріотичного направлення



Перелік заходів Програми

Строки
виконання
Програми Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн
Очікуваний результат

Всього 2018 2019 2020

8.46. Забезпечення видання друкованих меморіально-
документальних матеріалів, у тому числі по увічненню
пам’яті, та власних творів учасників АТО

2018-2020 Управління Одеської обласної
державної адміністрації:
комунікацій та інформаційної
політиики, культури,
національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини ,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

- - - - - Патріотичне виховання та увічнення пам'яті про героїчні
вчинки

Всього за напрямком: УСЬОГО: 29 522,96 7 375,68 10 476,64 11 670,64


