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Про  виконання  Програми
соціальної  підтримки  учасників
антитерористичної  операції
та членів їх сімей в Чугуївському
районі на 2016 рік, затвердженої
рішенням  районної  ради  від
21.04.2016

Заслухавши інформацію районної державної адміністрації про виконання
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей в Чугуївському районі на 2016 рік, затвердженої рішенням районної
ради  від  21.04.2016,  керуючись  статтею  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію районної державної адміністрації про виконання Програми
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей в
Чугуївському  районі  на  2016  рік,  затвердженої  рішенням  районної  ради
від 21.04.2016, взяти до відома (додається).

2. Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та
членів  їх  сімей  в  Чугуївському  районі  на  2016  рік,  затверджену  рішенням
районної ради 21.04.2016, зняти з контролю як таку, що виконана.

     Голова 
районної ради     А. Бабієць



ІНФОРМАЦІЯ
до проекту рішення районної ради «Про виконання Програми соціальної

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей в
Чугуївському районі на 2016 рік », затвердженої рішенням районної ради

від 21.04.2016 року»

В умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО)
виникає  необхідність  надання  додаткових  соціальних  гарантій  її  учасникам,
членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО,
зокрема  у  частині  поліпшення  фінансово-матеріального  стану  зазначених
категорій осіб.

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей в Чугуївському районі (далі – Програма) – це комплекс заходів,
що  здійснюються  на  місцевому  рівні  з  метою  підтримки  демобілізованих
військовослужбовців, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а
також членів сімей, загиблих під час здійснення АТО.

В рамках Програми передбачалося надання допомоги звільненим у запас
(демобілізованим) військовослужбовцям, які брали участь у проведенні АТО, у
тому числі надання матеріальної допомоги. За 2016 рік з районного бюджету
було здійснено виплату одноразової матеріальної допомоги 60 демобілізованим
учасникам антитерористичної операції на суму 300,00 тис. грн.

За рахунок обласного бюджету  управлінням праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації було направлено 2 демобілізованих
учасника  антитерористичної  операції  до  санаторію ДП Кліничний  санаторій
«Курорт  Березівські  Мінеральні  води»  Укрпрофздравниці. На  реалізацію
заходів  з  відпочинку  учасників  АТО у  санаторіях  Харківської  області,
передбачених  обласною  комплексною Програмою  соціальної  підтримки
учасників антитерористичної операції  на 2015 – 2016 роки, з обласного бюджету
було виділено 8,0 тис.грн.

З метою соціальної та професійної адаптації учасників АТО управлінням
праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації
протягом 2016 року було направлено 8 осіб до закладів, які надають відповідні
послуги, де вони здобули робочі спеціальності електрогазозварника та водія.

Чугуївським  районним  центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді  було  проведено  роботу  щодо  виявлення  сімей  учасників
антитерористичної операції, які перебувають у складних життєвих обставинах
та  потребують  соціального  супроводу.  У  2015  році  було  виявлено  4  таких
родини, якіх було взято під соціальний супровід. Протягом минулого року їм
було надано комплекс соціальних послуг, а в ході додаткового обстеження у
2016 році виявилося, що соціального супроводу вони вже не потребують.

У районі  використовується  мультидисциплінарний  підхід  з  наданням
комплексу  соціальних  послуг  учасникам  АТО.  На  сьогоднішній  день
соціальними службами району відвідано 124 родини учасників АТО (100%). На
кожну  із  них складено  оцінку  потреб,  надано  роз’яснення щодо  пільг  та
гарантій для учасників АТО. 



У квітні 2016 року в рамках проекту «Громадський піксель» Чугуївським
районним  центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді спільно  з
громадською  організацією  «Лінія  згоди» та Харківським обласним  центром
соціальних служб для сім’ї дітей та молоді були проведені заходи, направлені
на соціальну адаптацію ветеранів АТО. 

До роботи із зазначеною категорією осіб залучаються психологи Кризової
Служби ГО  «Українська  асоціація  фахівців  з  подолання  наслідків
психотравмуючих подій».  Соціальна підтримка надається також членам родин
учасників  АТО.  За  сприянням районної  державної  адміністрації  у  2016 році
діти з таких сімей мали можливість з екскурсіями відвідати Румунію. 

У  комунальному  закладі  охорони  здоров’я  «Чугуївська  центральна
районна лікарня ім. М.І. Кононенка» та в лікувально-профілактичних закладах
району забезпечено проведення медичного огляду, надання медичної допомоги
та реабілітаційних заходів учасникам АТО та членам їх сімей. На базі закладів
охорони  здоров’я  району  створено  бригади  лікарів,  які  оглядають
військовослужбовців  та  визначають  потребу  в  медичній,  психологічній  та
фізичній реабілітації. 

На обліку в лікувальних закладах району знаходяться 260 учасників  АТО
та членів їх сімей. 

На  диспансерному  обліку  у  сімейного  лікаря  перебуває  40  осіб,
у хірурга – 4, невропатолога – 12, офтальмолога – 4, уролога – 8, травматолога –
10, у інших фахівців – 17 осіб.

Безоплатними медичними препаратами за пільговими рецептами лікарів
забезпечено 3 особи, загальна вартість яких становила 860 грн.

Згідно  з  рішенням  Чугуївської  районної  ради  від  30.06.2016
«Про внесення змін до рішення сесії Чугуївської районної ради від 22.12.2015
року «Про районний бюджет на 2016 рік» та додатків до нього» на проведення
пільгового зубопротезування інвалідів війни з числа учасників АТО виділено
кошти у сумі 180,0 тис.грн. Протягом минулого було проведено протезування
42 учасникам АТО, всього потребує протезування зубів 180 осіб даної категорії.

З метою проведення медичного огляду учасників АТО, їх лікування та
подальшої реабілітації в травні 2016 року в районі було проведено акцію «Дні
здоров’я». Для реалізації заходів акції були залучені фахівці різного профілю,
проведено  безкоштовне  лабораторне  та  рентгенологічне  обстеження  за
призначеннями  лікарів.  Під  головуванням  заступника  голови  районної
державної адміністрації в 2016 році організовано два засідання круглого столу
за  участю  представників  районних  та  міських  соціальних  служб,  лікарів
медичних  закладів  району  з  представниками  Чугуївської  міськрайонної
громадської організації «Ветерани антитерористичної операції».

Протягом 2016 року на обліку в Чугуївському міському районному центрі
зайнятості перебувало 9 учасників АТО. З них: 

- 5 осіб пройшли професійне навчання; 
-  8 осіб працевлаштовані;
-  1 особа отримала одноразову допомогу для відкриття власної справи.  



Працевлаштування  учасників  АТО проводиться  згідно  з  їх  освітою  та
професійним досвідом. 

При зверненні учасників АТО до служби зайнятості їм надається повний
спектр профінформаційних та профорієнтаційних послуг.  

Протягом  2016  року  учасники  АТО  приймали  участь  у  семінарах  з
орієнтації  на  підприємницьку  діяльність  на  теми:  «Як  розпочати  власний
бізнес», «Від бізнес–ідеї до власної справи». 

Враховуючи  вищенаведену  інформацію  щодо  виконання  Програми
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей в
Чугуївському  районі  на  2016  рік,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від
21.04.2016 року, пропоную зняти її з контролю як таку, що виконана.

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
районної державної адміністрації                                        О.С. Лисянський


