
Реінтеграція
екскомбатантів у

Житомирській області
 



Мета: анал�з соц�ально-демограф�чного стану ветеранської
сп�льноти, визначення стану справ з ре�нтеграц�єю
екскомбатант�в та член�в їх с�мей.

ВИЗНАЧИТИ СТРУКТУРИ ВЕТЕРАНСЬКОЇ
СПІЛЬНОТИ (ВІКОВИЙ, ГЕНДЕРНИЙ
СКЛАД)

ДОСЛІДИТИ БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ

ВИЗНАЧИТИ ПОТРЕБИ 

ЗНАЙТИ НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ 

ЦІЛЬ ГЕОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЖИТОМИРСЬКА, НОВОГРАД-

ВОЛИНСЬКА, АНДРУШІВСЬКА,

БАРАНІВСЬКА, БЕРДИЧІВСЬКА,

КОРОСТЕНСЬКА І ПОПІЛЬНЯНСЬКА
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ



Інструменти дослідження
 

направлені інформаційні запити до ТГ
аналіз відкритих джерел інформації щодо стану справ з
реінтеграцію
аналіз місцевих бюджетів та їх програм

аналіз інструментів місцевої демократії, що діють в громадах

глибинні інтерв'ю з питань реінтеграції екскомбатантів АТО/ООС

бесіди в громадах з представниками ветеранської спільноти,
органами місцевого самоврядування
спостереження за взаємодією влади і ветеранською спільнотою



Структура ветеранської спільноти
 

1,81%
 

середня чисельність екскомбатантів АТО/ООС в громадах 
 

7,82% /
92,18%

 

співвідношення жінки-ветеранки / чоловіки-ветерани
 
 Віковий склад спільноти  

21-30 р. 31-40 р. 41-50 р. більше 51
р.у % до

загальної
кількості

17,31% 38,84% 32,86% 10,42%



Національні ресурси. Напрямки

Указ від 
18.03. 2015 р. 

№ 150

Указ від 
23.08. 2019 р. 

№ 621

Указ від 
18.05. 2019 р. 

№ 286

Указ від 
23.08.2019 р. 

№ 342

Державна стратегія
регіонального

розвитку на 2021-2027 р
 

прийняття регіональних
програм щодо
медичного, соціального
забезпечення, адаптації,
психологічної
реабілітації, професійної
підготовки
організації роботи
телефонних «гарячих
ліній»
сприяння залученню
волонтерів,
волонтерських
організацій
сприяння роботі центрів
допомоги учасникам
АТО/ООС

щодо
вшанування
пам’яті
захисників

щодо залучення
ветеранів війни
до сфери
національно-
патріотичного
(військово-
патріотичного)

розвиток системи
фізкультурно-
спортивної
реабілітації

професійна перепідготовка
і підвищення кваліфікації, з
урахуванням економічних
особливостей регіонів та
актуальних потреб ринку
праці
запровадження кредитно-
фінансових механізмів для
забезпечення житлом
забезпечення можливості
для проживання у сільській
місцевості
стимулювання розвитку
підприємницької ініціативи



Національні ресурси. Напрямки

1501040
 

1501030
 

2501150
 

2501470
 

2501350
 

Здійснення заходів із
соціальної та
професійної адаптації,
забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням

Фінансова
підтримка
громадських
об’єднань ветеранів
на виконання
загальнодержавни
х програм (проєктів,
заходів)

Щорічна разова
грошова
допомога
ветеранам
війни

Санаторно-
курортне
лікування
ветеранів війни, їх
сімей

Оздоровлення і відпочинок
дітей, які потребують
особливої уваги та підтримки

1511040
 

1511050
 

Субвенції на поліпшення житлових умов



Регіональні ресурси. Область

Програма
соціальної
підтримки
учасників АТО/
ООС, родин
загиблих,
померлих,
зниклих безвісти
учасників АТО/
ООС та Героїв
Небесної Сотні на
2021 рік

Обласна
комплексна
програма
забезпечення
житлом
педагогічних,
науково-
педагогічних,
медичних
працівників,
учасників АТО та
членів їх сімей на
2018-2021 роки

Програма
економічного і
соціального
розвитку
Житомирської
області на 2021
рік

Обласна комплексна
програма соціального
захисту осіб з
інвалідністю, ветеранів
війни та праці,
пенсіонерів, учасників і
ветеранів визвольних
змагань (ОУН-УПА) та
незахищених верств
населення Житомирської
області на 2018-2022 роки



Екскомбатанти в громадах (01.01.2021)

Андрушівська 
318 осіб

Баранівська 
264 особи

Бердичівська 
1785 осіб

Коростенська 
654 особи

Попільнянська 
260 осіб

Новоград-
Волинська 

2074 осіб

Житомирська 
3639 особи



Андрушівська ТГ

Програма соціальної підтримки
учасників АТО/ООС, родин загиблих,
померлих, зниклих безвісти
учасників АТО/ООС та Героїв
Небесної Сотні на 2021 рік:
- стоматологічне лікування (50 на 50
коштів обласного і міського
бюджету);
- грошова допомога для вирішення
соціально-побутових питань, у
випадку загибелі;
- придбання та встановлення
пам’ятного знаку

Підтримка з міського бюджету 

Громадські ініціативи

Навчання – 4 посвідчення водія
Лікування – не фінансувалося
Санаторно-курортне лікування та
відпочинок – 9 осіб
Забезпечення житлом - не
проводилось

Громадська організація "Спілка
учасників АТО та ООС, волонтерів та
громадських активістів" (ГО
«СВАРГО») у співпраці з міською
радою відкрили пам’ятник
Захисникам України



Баранівська ТГ

матеріальна допомога;
поліпшення житлових умов
передача земельних ділянок
безкоштовне оздоровлення та відпочинок дітей
безкоштовне харчування учнів 1- 11 класів
звільнення дітей від плати за навчання у «Школі мистецтв»
першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей
надання психологічної допомоги
психологічна реабілітація
надання правової допомоги
надання допомоги в організації та проведенні похорону
надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги
заходи щодо безкоштовної диспансеризації
встановлення на території населених пунктів району пам’ятних знаків,
меморіальних дощок
облаштування та впорядкування місць на місцевих кладовищах
звільнення учасників та ветеранів АТО(ООС) від податку на нерухомість 
впорядкування поховань воїнів АТО(ООС), облаштування пам’ятника
Свінціцькому О.М.
фінансова та матеріальна підтримка під час мобілізації, призову

Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції (операції об’єднаних сил) та членів їх сімей на 2021-2023 роки:

Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих,
померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та героїв Небесної Сотні на
2021 рік стоматологічне лікування (50 на 50 коштів обласного і міського
бюджету

Підтримка з міського бюджету 

Громадські ініціативи

Навчання – не проводилось
Лікування – 10 осіб
Санаторно-курортне лікування та
відпочинок – 14 осіб
Забезпечення житлом - не
проводилось

- ГО ветеранів АТО - ООС "Поліський гарт" з
Комунальною установою “Агенція місцевого
органічного розвитку” тренінг щодо допомоги
екскомбатантам у започаткуванні власного бізнесу
- у селищі Полянка відкрито "Центр спілкування на
селі»
- в читальній залі Баранівської бібліотеки облаштовано
куточок пам’яті «Герої безсмертні, вони не вмирають»



Бердичівська ТГ
Програму соціальної підтримки учасників
АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих
безвісти учасників АТО/ООС та Героїв
Небесної Сотні на 2021 рік :
- лікування, реабілітація та санаторно-
курортне лікування (держбюджет,
обл.бюджет)
- лікування онкологічних захворювань (обл.
бюджет)
- стоматологічне лікування (обласний бюджет,
бюджет громади)
- допомога до Дня захисника України
учасникам АТО/ООС, яким встановлено статус
осіб з інвалідністю внаслідок війни та членам
сімей загиблих учасників АТО/ООС
- проведення заходів у рамках відзначення
визначних та пам’ятних дат;
проведення спортивно - масових заходів

Підтримка з міського бюджету 

Громадські ініціативи

Навчання – 11 посвідчень водія
Лікування – 42 особи
Санаторно-курортне лікування та
відпочинок – 27 осіб
Забезпечення житлом - не
проводилось

12-ти годинний виступ ді-
джеїв, які є екскомбатантами
АТО/ООС
оновлення меморіалу «Слава
Героям»



Житомирська ТГ
Комплексна програма
соціального захисту населення
Житомирської міської об'єднаної
територіальної громади на 2021-
2025 роки 

Цільова програма
«Житомирська міська об'єднана
територіальна громада -
територія розвитку фізичної
культури і спорту на 2021-2024
роки

Цільова програма розвитку
охорони здоров'я Житомирської
міської об'єднаної
територіальної громади на 2021-
2023 роки

Цільова соціальна програма
"Житомирська міська об'єднана
територіальна громада -
територія самореалізації молоді
та підтримки сім'ї" на 2021-2025
роки

Підтримка з міського бюджету 

Громадські ініціативи

Навчання ветеранів за рахунок коштів бюджету територіальної громади та державного
бюджету у 2020-2021 роках:
70 осіб - на виконання заходу програми “Організація надання послуг з соціальної та
професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС”;
39 ветеранів - за програмою “Підприємництво та web-технології у бізнесі” у Державному
університеті “Житомирська політехніка” (проєкт Україна-Норвегія);
7 ветеранів - за спеціальністю “Облік і аудит” Хмельницького центру перепідготовки та
соціальної адаптації Хмельницького національного університету.
Лікування у закладах охорони здоров’я перебувало 876 осіб; 798 осіб охоплено медичними
оглядами; оздоровлено амбулаторно і стаціонарно - 883 особи.

 Санаторно-курортне лікування та відпочинок - 94 особи.

 Забезпечення житлом - 2 учасника бойових дій, 1 особа з інвалідністю ІІ групи

проект «Норвегія - Україна», UKR - 20/002 (NUPASS)
«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція
в державну систему»;
“Дім ветерана”.



Коростенська ТГ

Міська комплексна програма
«Турбота» на 2017 - 2021 роки:
- надання грошової допомоги

Підтримка з міського бюджету 

Громадські ініціативи

Навчання – 53 осіб очікують можливості
Лікування – не проводилось
Санаторно-курортне лікування та
відпочинок – 92 особи
Забезпечення житлом - не проводилось

Центр соціально-психологічної
реабілітації населення у м.
Коростень (Центр СПР) є державною
установою, яка знаходиться в сфері
управління Міністерства у справах
ветеранів України



Новоград-Волинська ТГ

безоплатне лікування, проходження реабілітації
після поранення та одержання ліків тощо
оздоровлення та відпочинок дітей
пільги на житлово-комунальні послуги
співфінансування відшкодування вартості
лікування в обласних ЗОЗ

Програма соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції об’єднаних сил,
членів сімей загиблих учасників антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил, внутрішньо
переміщених осіб з тимчасово окупованої території,
районів проведення антитерористичної операції,
операції об’єднаних сил на територію Новоград-
Волинської міської територіальної громади на 2021 рік

Комплексна програма «Соціальний захист» на 2018 -
2021 роки - відзначення на місцевому рівні офіційних
свят і пам’ятних дат

Програма "Соціальний захист вразливих категорій
населення на 2017 - 2021 роки»: проведення заходів,
новорічно-різдвяних свят

Підтримка з міського бюджету 

Громадські ініціативи

Навчання – 46 осіб
Лікування – 30 осіб
Санаторно-курортне лікування та
відпочинок – 48 осіб
Забезпечення житлом – 6 осіб

 у міській центральній бібліотеці громади створено
мультифункціональний соціальний простір;
координаційна ради з питань національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
ініціатива «Багатофункціональна творча майстерня
«Релакс-субота для ветеранів та членів їхніх сімей» для
організації змістовного відпочинку
на виконання Плану громадської безпеки громада
отримала комплект спорядження для водолазних робіт і
камеру для підводної зйомки для Новоград-Волинської
міської комунальної рятувальної станції на воді



Попільнянська ТГ

грошова допомога для вирішення
соціально-побутових питань
грошова допомога на лікування та
медичну реабілітацію, в тому числі
стоматологічне лікування

Програма соціальної підтримки
внутрішньо переміщених осіб з
тимчасово окупованої території,
районів проведення антитерористичної
операції на територію Попільнянської
територіальної громади та
військовослужбовців, працівників
Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Служби безпеки
України, інших силових структур,
розміщених на території громади, що
брали участь у антитерористичній
операції, членів їх сімей та членів сімей
загиблих учасників антитерористичної
операції на 2021-2025:

Підтримка з міського бюджету 

Громадські ініціативи

Забезпечення житлом – 2 особи

-створюється ветеранський простір,
який вже має приміщення



Проблеми та потреби. Опитування 

неоднозначне
сприйняття 

 суспілсьтвом 

основні проблеми:
здоров'я,

психологія,
працевлаштування

складнощі для тих,
хто живе у
віддалених

районах

проблеми з
пошуком роботи 

основна допомога
від ОМС -

матеріальна
допомога 

медико-
психологічна
реабілітація

запит на
покращення

співпраці з ОМС



Висновки. Рекомендації
 ветеранська спільнота - люди 30-50 років, на них слід орієнтуватися,

розробляючи заходи реінтеграції
екскомбатанти - 1,8% населення, однак, це активна працездатна категорія. Як
потенціал для розвитку громади - вони мають бути в пріоритеті у влади
серед заходів підтримки найчастіше використовують виплату матеріальної
допомоги. Це НЕ найкращий засіб реінтеграції

в регіонах дослідження практично не використовуються заходи, що сприятимуть
розвитку екскомбатантів. Необхідно запроваджувати: навчання, перекваліфікація,
підтримка бізнесу, заняття спортом.

проблема - психологічна реабілітація через відстуність спеціалістів. Необхідні
рішення на обласному рівні

необхідно розвивати ветеранську спільноту: адвокаційні навички, вміння
неконфліктно комунікувати, використовувати засоби медіації

інструменти місцевої демократії використовуються не в повній мірі. Найбільш
розповсюдженим є особисті зустрічі. Необхідно розвивати інші інструменти



Проєкт «Адвокація медико-соціальної
реабілітації та соціальної адаптації ветеранів у
Дніпропетровській та Житомирській областях»
реалізується ГО «Простір можливостей» у межах
Програми ООН із відновлення та розбудови
миру за фінансової підтримки уряду
Королівства Нідерландів. Думки, зауваження,
висновки або рекомендації, викладені в цьому
документі, належать авторам і не обов’язково
відображають погляди ООН та урядів
Королівства Нідерландів.


