
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
шефства Чернігівської обласної державної адміністрації над з’єднаннями,  

військовими частинами, установами та організаціями Збройних Сил України,  
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 2018  рік  

 

№ 
з/п 

Заходи 
 

Термін 
виконання 

 

Відповідальні за виконання 
та учасники заходу 

1 2 3 4 

1. Організувати покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників 
видатним діячам, загиблим воїнам з нагоди відзначення державних та 
професійних свят.  
 
 

протягом 
року 

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА; районні державні адміністрації; 
виконавчі комітети міських рад  Чернігова, Ніжина, 
Новгорода-Сіверського, Прилук; командування з’єднань, 
військових частин, організацій, установ ЗСУ, НГУ та 
керівництво ДПСУ; Центр допомоги учасникам АТО; ГО 
«ЄДИНА РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ» 

2. Приймати участь в урочистостях, святкових концертах у підшефних 
з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Збройних 
Сил України, Національної гвардії України  та Державної прикордонної 
служби України, з нагоди відзначення державних та професійних свят.  
 

протягом 
року 

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА, Департамент культури і туризму, 
національностей та релігій ОДА; ПМС ДСУСУАТО; Центр 
допомоги учасникам АТО; ГО «ЄДИНА РОДИНА 
ЧЕРНІГІВЩИНИ»; районні державні адміністрації; 
виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, 
Новгорода-Сіверського, Прилук; командування з’єднань, 
військових частин, організацій установ ЗСУ, НГУ та 
керівництво ДПСУ; ГО «ЄДИНА РОДИНА 
ЧЕРНІГІВЩИНИ» 
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3. Відвідування делегаціями області, районів, міст підшефних з’єднань, 
військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби 
України; надання в ході зустрічей шефської допомоги. 
 

протягом 
року 

 

Структурні підрозділи ОДА (за списком); ПМС 
ДСУСУАТО; Центр допомоги учасникам АТО; районні 
державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад 
Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук; ПМС 
ДСУСУАТО; Центр допомоги учасникам АТО; 
командування з’єднань, військових частин, організацій 
установ ЗСУ, НГУ та керівництво ДПСУ 
 4. Згідно із запрошенням Командування територіальних військових 

підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України приймати участь у 
спортивних змаганнях, фізкультурно-оздоровчих і культурно-
мистецьких заходах, концертах з нагоди державних і військових свят.  
 

протягом 
року 

 

Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА; Управління 
освіти і науки ОДА (разом з підпорядкованими 
структурними підрозділами); ПМС ДСУСУАТО; Центр 
допомоги учасникам АТО; районні державні адміністрації; 
виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, 
Новгорода-Сіверського, Прилук; командування з’єднань, 
військових частин, організацій установ ЗСУ та керівництво 
ДПСУ; ГО «ЄДИНА РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ» 

5. Забезпечити проведення обласного національно-патріотичного заходу 
«Я – патріот» (за окремим планом) та інші заходи з національно-
патріотичного виховання дітей та молоді. 

2018 р. Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА; ПМС 
ДСУСУАТО; Центр допомоги учасникам АТО; районні 
державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад 
Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук; 
командування з’єднань, військових частин, організацій 
установ ЗСУ та керівництво ДПСУ; ГО «ЄДИНА РОДИНА 
ЧЕРНІГІВЩИНИ» 

6. Забезпечити в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей                     
(м. Чернігів, м. Ніжин, с. Хмільниця Чернігівського району) 
організацію роботи з військово-патріотичного виховання дітей, 
проведення екскурсій до військових частин, установ та організацій 
Збройних Сил України. 
 

2018 р. Служба у справах дітей ОДА 

7. Проведення зустрічей учнівських колективів загальноосвітніх та 
професійно-технічних закладів з представниками військових 
комісаріатів, військових підрозділів, учасниками АТО. 
 

протягом 
року 

 

Управління освіти і науки ОДА; районні державні 
адміністрації; виконавчі комітети міських рад Чернігова, 
Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук; ПМС 
ДСУСУАТО; Центр допомоги учасникам АТО; ГО «ЄДИНА 
РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ»  
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8. Сприяти організації піклування над родинами військовослужбовців 
Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України, яких направлено для участі в АТО на 
сході України. 

протягом 
року 

 

Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА; органи 
управління освітою; Служба у справах дітей ОДА; 
командування обласного військкомату, Національної гвардії 
України та Державної прикордонної служби України в 
області; ПМС ДСУСУАТО; Центр допомоги учасникам 
АТО; ГО «ЄДИНА РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ» 

9. Надавати (в межах чинного законодавства) допомогу в обладнанні у 
з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Збройних 
Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної 
служби України спортивних майданчиків, спортивних залів, а також у 
забезпеченні спортивним інвентарем. 

протягом 
року 

 

Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА; районні державні 
адміністрації; виконавчі комітети міських рад Чернігова, 
Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук 

10. Передбачити в планах занять з допризовної підготовки підлітків  
розгляд питань щодо їх військово-патріотичного виховання, підготовки 
до виконання військового обов’язку та надання долікарської медичної 
допомоги.   

2018 р. 
 

Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА; Управління 
освіти і науки ОДА; Управління охорони здоров’я ОДА; 
Служба у справах дітей ОДА; районні державні 
адміністрації; виконавчі комітети міських рад Чернігова, 
Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук командування 
обласного військкомату; Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України в області; ПМС 
ДСУСУАТО; Центр допомоги учасникам АТО; громадські 
та волонтерські організації 

11. Організувати та провести культурно-мистецькі заходи, концерти за 
участю професійних та самодіяльних художніх колективів для з’єднань, 
військових частин, установ та організацій Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби 
України. 

протягом 
року 

 

Департамент культури і туризму, національностей та релігій 
ОДА; районні державні адміністрації; виконавчі комітети 
міських рад Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, 
Прилук 

12. Проведення навчань військовослужбовців, які приймають участь в 
АТО, навичкам надання домедичної та першої медичної допомоги. 
 

протягом 
року 

 

 Управління охорони здоров’я ОДА, командування 
обласного військкомату, командування з’єднань,  
військових частин, установ та організацій ЗСУ, НГУ та 
ДПСУ на територій області 
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13. Організувати відвідування військовослужбовцями визначних 
історичних місць, пам’яток культурної спадщини, музеїв та 
заповідників  розташованих на території області. 
 
 

протягом 
року 

 

Департамент культури і туризму, національностей та релігій 
ОДА; ПМС ДСУСУАТО; Центр допомоги учасникам АТО; 
районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських 
рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук; 
командування з’єднань, військових частин, організацій 
установ ЗСУ та керівництво ДПСУ; ГО «ЄДИНА РОДИНА 
ЧЕРНІГІВЩИНИ» 

14. Сприяння вирішенню соціально-побутових проблем сімей, члени яких  
мобілізовані до лав Збройних Сил України для участі в 
антитерористичній операції на сході України. 

протягом 
року 

 

Департамент соціального захисту населення ОДА; 
Департамент ЖКГ та ПЕК ОДА; ПМС ДСУСУАТО; Центр 
допомоги учасникам АТО; районні державні адміністрації; 
виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, 
Новгорода-Сіверського, Прилук; командування з’єднань, 
військових частин, організацій установ ЗСУ та керівництво 
ДПСУ» ГО «ЄДИНА РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ» 

15. Встановлення статусу «Член сім’ї загиблого» членам родин загиблих 
під час проведення АТО військовослужбовців та працівників 
правоохоронних органів, надання пільг відповідно до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

протягом 
року 

 

Департамент соціального захисту населення ОДА; районні 
державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад 
Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук; 
Чернігівський ОВК; Центр допомоги учасникам АТО; ГО 
«ЄДИНА РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ» 

16. Спільно з волонтерськими організаціями надавати допомогу у 
забезпеченні паливно-мастильними матеріалами, матеріально-
технічними засобами, проведенні ремонту автотранспортної техніки 
тощо з’єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил 
України, Національної гвардії України та Державної прикордонної 
служби України, що приймають участь в антитерористичній операції на 
Сході України. 

протягом 
року 

 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної 
роботи ОДА, Центр допомоги учасникам АТО; районні 
державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад 
Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук; 
підприємства, установи, організації, волонтери 

17. Надати необхідну допомогу військовим з’єднанням та частинам у 
перевезенні військовослужбовців до зони проведення АТО, пунктів 
збору військовослужбовців та військових навчань в прямому та 
зворотному напрямках згідно з поданими військовими комісаріатами та 
військовими частинами заявками. 
 

протягом 
року 

 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної 
роботи ОДА, Департамент культури і туризму, 
національностей та релігій ОДА, Управління освіти і науки 
облдержадміністрації ОДА; районні державні адміністрації; 
виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, 
Новгорода-Сіверського, Прилук   
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18. Надання консультативної медичної допомоги, психологічної допомоги 
військовослужбовцям, які приймають участь в АТО, членам родин 
загиблих (померлих) військовослужбовців та працівників 
правоохоронних органів. 

протягом 
року 

 

Департамент соціального захисту населення ОДА, 
Управління освіти і науки ОДА, Управління охорони 
здоров’я ОДА; обласний, районні та міські центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;  командування 
обласного військкомату 

19. Наповнення та постійне оновлення інформаційних куточків  у 
військкоматах про стан ринку праці та соціальних послуг, які надає 
служба зайнятості. 

протягом 
року 

 

Обласний центр зайнятості 

20. Видача військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, 
ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

протягом 
року 

 

Обласний центр зайнятості  

21. Сприяння зайнятості військовослужбовцям, зареєстрованих у службі 
зайнятості як безробітні, надання їм визначених законодавством про 
зайнятість соціальних послуг: пошук підходящої роботи та сприяння у 
працевлаштуванні, участь у громадських роботах та інших роботах 
тимчасового характеру, організація професійного навчання та 
профорієнтації, підтримка підприємницьких ініціатив тощо. 

протягом 
року 

 

Обласний центр зайнятості  

22. Забезпечити регулярне інформування громадськості про хід шефської 
роботи над з’єднаннями, військовими частинами, установами та 
організаціями Збройних Сил України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України. 
 

протягом 
року 

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА; інші структурні підрозділи ОДА; 
районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських 
рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук, 
командування обласного військкомату  

23. Підготувати та подати на розгляд обласної ради проект Програми 
покращання матеріально-технічного забезпечення заходів 
територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, 
які беруть участь в антитерористичній операції та дислокуються на 
території Чернігівської області, на 2019 рік. Підготувати та подати на 
розгляд районних та міських рад відповідні регіональні програми. 

4 квартал 
2018 р. 

 
 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної 
роботи ОДА, Департамент фінансів ОДА; районні державні 
адміністрації; виконавчі комітети міських рад Чернігова, 
Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук; командування 
з’єднань, військових частин, організацій, установ та 
організацій Збройних Сил України, Національної гвардії 
України та Державної прикордонної служби України в 
області  
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24. Інформувати Міністерство оборони України про стан шефства в області 
над з’єднаннями, військовими частинами, установами та організаціями 
Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України. 

протягом 
року 

згідно із 
запитами 

МОУ 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної 
роботи ОДА (узагальнення), структурні підрозділи 
облдержадміністрації (за списком), районні державні 
адміністрації; виконавчі комітети міських рад Чернігова, 
Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук  

25. Підготувати та направити Міністерству оборони України пропозиції 
щодо актуалізації Переліку військових частин Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби 
України,  над якими здійснюється шефство. 

до 
20.10.2018 

 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної 
роботи ОДА 
 

26. Розробити та затвердити план шефства облдержадміністрації над 
з’єднаннями, військовими частинами, установами та організаціями 
Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України на 
2019 рік. 

грудень 
2018 р. 

 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної 
роботи ОДА; структурні підрозділи ОДА (за списком), 
районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук; 
Чернігівський ОВК 

27. Інформувати Департамент з питань цивільного захисту та оборонної 
роботи облдержадміністрації про стан виконання Плану шефства 
Чернігівської обласної державної адміністрації над з’єднаннями,  
військовими частинами, установами та організаціями Збройних Сил 
України, Національної гвардії України та Державної прикордонної 
служби України на 2018  рік.  
 

щокварталу 
до 10 числа 
першого за 
ним місяця 

Структурні підрозділи облдержадміністрації (за списком), 
районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських 
рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук 

 
 
Директор Департаменту з питань  
цивільного захисту та оборонної роботи 
обласної державної адміністрації                                                                                                        C.М. Болдирев 
 
 
Харлампій 
606044 




