
Реінтеграція
екскомбатантів у

Дніпропетровській 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

ДНІПРОВСЬКА, НІКОПОЛЬСЬКА,
НОВОЛАТІВСЬКА, КАМ’ЯНСЬКА,
ПАВЛОГРАДСЬКА
 ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ



Інструменти дослідження
 

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
 

0,93%
 

середня чисельність екскомбатантів АТО/ООС в громадах 
 

3,46% /
96,54%

 

співвідношення жінки-екскомбатантки / 
чоловіки-екскомбатанти

 
 Віковий склад спільноти  

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

загальної
кількості

13,29% 39,20% 34,84% 12,53%

до 20 р.

0,13%



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 2021
1501040
Мінвет

1501030
Мінвет

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

255 566,7

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

8560,2 тис грн

2501150
Мінсоц

Щорічна разова
грошова
допомога
ветеранам
війни

1 382 540 тис грн

2501470
Мінсоц

2501350
Мінсоц

Санаторно-
курортне
лікування
ветеранів війни, їх
сімей

239 235,8 тис грн

Оздоровлення і відпочинок
дітей, які потребують
особливої уваги та підтримки

150 000 тис грн 

1511040
Мінвет

1511050
Мінвет

Субвенції на поліпшення житлових умов

  305 145,3 тис грн                 530 455,0 тис грн  



Національні ресурси. Напрямки 2022
1501030
Мінвет

1501040
Мінвет

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

276 761 тис грн

Фінансова
підтримка
громадських
об’єднань ветеранів
на виконання
загально
державних програм
(проєктів, заходів)

8 560,2 тис грн

2501150
Мінсоц

2501470
Мінсоц

2501350
 

Щорічна разова
грошова допомога
ветеранам війни

1 382 540,6 тис

Санаторно-курортне
лікування ветеранів
війни, їх сімей

435 738,8 тис грн

Оздоровлення і відпочинок
дітей, які потребують
особливої уваги та підтримки

150 000 тис грн

1511040
Мінвет

1511050
Мінвет

Субвенції коменсація 
на поліпшення 
житлових умов

 1 733 107,5 тис грн

Субвенції коменсація 
на поліпшення 
житлових умов

 3 263 224,5 тис грн

1501090
Мінвет

Функціонування
Українського
ветеранського фонду,
героїзація образу
ветерана війни та
вшанування пам’яті

96 901,4 тис грн

2501450
Мінсоц



Регіональні ресурси. Область

Програма
підтримки
ветеранів війни
та членів сімей
загиблих
учасників
бойових дій при
отриманні
земельних
ділянок у
власність у 2019 –
2021 роках

Програма
підтримки
агропромисло-
вого комплексу
Дніпропетровськ
ої області у 2017 –
2021 роках

Регіональна
програма
оздоровлення
та відпочинку
дітей
Дніпропетровсь
кої області у
2014 – 2021
роках

Програма зайнятості
населення
Дніпропетровської
області на 2012 – 2022
роки

Цільова соціальна
комплексна програма
розвитку фізичної
культури і спорту в
Дніпропетровській
області до 2021 року



Екскомбатанти в громадах (01.01.2021)

Дніпровська 
6230 осіб

Нікопольська
1076 осіб

Новола-
тівська 
31 особа

Кам’янська 
1785 осіб

Павло-
градська 
1079 осіб



Дніпровська ТГ
Програма підтримки учасників
антитерористичної операції та
членів їх сімей м. Дніпра "Родина
героя" на 2017-2021 рр

Програма підтримки учасників
антитерористичної операції, осіб, які
брали участь у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації
в Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні їх здійснення, бійців-
добровольців та членів їх сімей м.
Дніпра "Родина героя" на 2022–2026
рр.

Підтримка  з бюджету  

Громадські ініціативи

Навчання – 65 посвідчення водія,
11 університет митної справи
Лікування – 1292 осіб
Санаторно-курортне  – 177 осіб
Забезпечення житлом - 2 особи

Музей «Громадянський подвиг
Дніпропетровщини в подіях АТО»



Нікопольська ТГ
Програма соціального захисту учасників
антитерористичної операції, учасників
операції Об’єднаних сил та членів їх сімей
– мешканців м. Нікополя «ЗАХИСНИК» на
2019-2021

Підтримка з  бюджету 

Громадські ініціативи

Навчання – 8 водії, 1 ІТ
Лікування – ---
Санаторно-курортне – 60 осіб
Забезпечення житлом - не
проводилось

За ініціативи учасників бойових дій на
Донбасі – членів Громадської спілки
«Асоціація учасників бойових дій
Нікопольщини» - за підтримки та сприяння
місцевої влади відкрито «Музей бойових дій
на сході України» 



Новолатівська ТГ
Програма надання соціально-
матеріальної допомоги населенню
Новолатівської сільської ради на
2021-2025 роки, затверджена
рішенням Новолатівської сільської
ради від 21.12.2020 року №23-2/VIII.

Підтримка з  бюджету 

Громадські ініціативи

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

не виявлені



Кам’янська ТГ

Комплексна
програми підтримки
учасників
антитерористичної
операції/операції
об’єднаних сил на
2021 – 2023 роки

Підтримка з  бюджету 

Громадські ініціативи

Центр медичної реабілітації учасників бойових дій
та інших пільгових груп населення у м. Кам’янське

Навчання – 17 осіб
Лікування – 178 осіб 
Санаторно-курортне лікування та
відпочинок – 131 особа
Забезпечення житлом - не
проводилось



Павлоградська ТГ

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

Підтримка з  бюджету  

Громадські ініціативи

Навчання – 11 осіб 
Лікування – не проводилось
Санаторно-курортне лікування та
відпочинок – 21 особи
Забезпечення житлом - не проводилось

не виявлені



Проблеми та потреби. Опитування 

неоднозначне
сприйняття 

 суспільством 

проблеми з
отриманням

медичних послуг 

складнощі для тих,
хто живе у

невеликих ТГ

проблеми з 
 програмами
розвитку для

ветеранів 

є запит до ОМС   у
застосуванні 

 прогресивних
заходів реінтеграції 

є проблеми із
застосуванням

заходів психологічної
реабілітації

ОМС здебільшого готові
до співпраці та очікують

прогресивних порад



Висновки. Рекомендації
 ветеранська спільнота - люди 30-50 років, чоловіки (74%), що варто враховувати,

розробляючи заходи реінтеграції
екскомбатанти - до 1% населення, однак, це активна працездатна категорія. Як
потенціал для розвитку громади - вони мають бути в пріоритеті у влади
використовується широкий спектр заходів підтримки, однак ветерани мають
запит на прогресивні програми підтримки

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

проблема - психологічна реабілітація через відстуність культури звернення до
психологів, спеціалісті та місць отримання допомоги

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.


