
ІНФОРМАЦІЯ
до проекту рішення районної ради «Про виконання Програми соціальної

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей в
Чугуївському районі на 2017 рік », затвердженої рішенням районної ради

від 14.06.2017 року»

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 антитерористичної операції
(далі  –  АТО)  та  членів  їх  сімей,  а  також  членів  сімей,  загиблих  під  час
здійснення АТО.

У рамках Програми передбачалося надання допомоги звільненим у запас
(демобілізованим) військовослужбовцям, які брали участь у проведенні АТО, у
тому числі надання матеріальної допомоги. За 2017 рік з районного бюджету
було здійснено виплату одноразової матеріальної допомоги 10 учасникам АТО,
які були призвані на військову службу під час мобілізації в особливий період та
були демобілізовані, і матері загиблого учасника АТО, на суму 55,00 тис. грн.

Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації  на відпочинок у 2017 році  було направлено 4 учасника АТО до
санаторіїв Харківської області – ДП Кліничний санаторій «Курорт Березівські
мінеральні  води»  та  «Роща»  Укрпрофздравниці.  Для  реалізації  зазначених
заходів з обласного бюджету було виділено 18,0 тис. грн, які повністю освоєно. 

З метою реалізації заходів з соціальної та професійної адаптації учасників
АТО управлінням праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації до закладів, які надають відповідні послуги, протягом 2017 року
були  направлені  2  особи,  які  по  закінченню  навчання  здобули  робочі
спеціальності (водій категорії В, С). 

З  метою  покращення  емоційного,  психологічного  та  фізичного  стану
учасників  АТО  та  членів  їх  сімей  на  базі  Чугуївського  районного  центру
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  створена  та  функціонує  група
взаємодопомоги.  У  рамках  сумісної  роботи  фахівців  центру  із  зазначеною
категорією  осіб  здійснюється  аналіз  життєвої  ситуації,  в  якій  опинилася
людина, визначаються основні проблеми та шляхи їх вирішення,  оптимізація
психоемоційного стану, забезпечення психологічного комфорту у ставленні до
самого себе, а також у взаємовідносинах з іншими людьми і ставленні до світу в
цілому.

До  соціальної  роботи  з  учасниками  АТО  залучаються  громадські
організації, зокрема Чугуївська міськрайонна громадська організація «Ветерани
АТО»  та  відокремлений  підрозділ  громадської  організації  «Спілка  ветеранів
антитерористичної операції» у Чугуївському районі.

Крім  того,  до  роботи  із  зазначеною  категорією  осіб  залучаються
психологи громадської організації «Українська асоціація фахівців з подолання



наслідків  психотравмуючих  подій»,  які  працюють  при  інформаційно-
консультаційному  (ресурсному)  центрі  Харківського  обласного  центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

У  районі  створена  районна  комісія  з  питань  підтримки,  надання
соціальних  послуг,  медичного  забезпечення,  психологічної  та  фізичної
реабілітації  демобілізованих  військовослужбовців,  у  тому  числі  які  брали
участь в проведенні антитерористичної операції, до складу якої залучені служби
району.

З метою тісної взаємодії та співпраці в районі проводяться круглі столи за
участю організацій і установ району, які надають учасникам АТО та членам їх
сімей підтримку та допомогу, а також військових формувань. Так, у 2017 році
під  керівництвом  заступника  голови  районної  державної  адміністрації
Волоцкової В.М. такі заходи були проведені 25 травня та 15 вересня, де активно
обговорювалися проблемні питання учасників АТО та членів їх сімей, а також
шляхи їх вирішення.  

Використовується  мультидисциплінарний  підхід  до  надання  комплексу
соціальних послуг учасникам АТО та  членам їх  сімей.  Для  кожної  із  родин
складено оцінку потреб, де містяться дані про місце проживання, основні пита-
ння,  які  потребують  вирішення,  та  надану  соціальну  допомогу.  Станом
на  01.01.2018  соціальними  службами  району  відвідано  177  родин  учасників
АТО, з них 7 родин загиблих учасників АТО. 

Спеціалістами  Чугуївського  районного  центру  соціальних  служб  для
сім’ї, дітей та молоді проводиться також робота з патріотичного виховання мо-
лоді. У 2017 році з нагоди відзначення в районі 26-ї річниці незалежності Украї-
ни спільно з представниками відокремленого підрозділу громадської організації
«Спілка ветеранів антитерористичної операції» у Чугуївському районі та На-
ціональної гвардії України були проведені заходи у                       КП «Чугуї-
вський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко».

Низка подібних заходів була проведена і з нагоди відзначення 14.10.2017
Дня захисника України серед учнівської молоді району.

На базі Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та  молоді  діє  фотовиставка  «З  Україною  в  серці»,  яка  присвячена  бойовим
будням бійців та соціальній роботі з  учасниками АТО. Вперше ця  виставка
була представлена на святкуванні Дня незалежності України у 2016 році і по
теперішній  час  поновлюється  новими  фото,  малюнками  та  листами  дітей,
адресованими учасникам АТО. 

У КЗОЗ «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.  Створені  бригади лікарів,  які  оглядають
військовослужбовців  та  визначають  потребу  в  медичній,  психологічній  та
фізичній реабілітації. 
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У КЗОЗ «Чугуївська центральна районна  лікарня ім.  М.І.  Кононенка»
здійснюється ведення реєстру військовослужбовців,  які  брали участь в АТО.
Станом на 01.01.2018 кількість осіб, яких внесено до реєстру, складає 317. За
результатами проведеної у кінці 2017 року міжвідомчої наради для вирішення 

питань  щодо  реабілітації  демобілізованих  учасників  АТО  на  базі
КП «Чугуївський районний центр первинної  медико-санітарної  допомоги»,  у
районі проведено  медичний огляд 100 % учасників АТО. Станом на 01.01.2018
кількість членів сімей учасників АТО складає 752 особи, з яких оглянуто 342.
Постійно  проводиться  роз’яснювальна  робота  щодо  можливості  отримання
санаторно-курортного  лікування  та  визначення  медичних  показань  для
отримання довідки за формою 070/о.

Протягом 2017 року на обліку в Чугуївському міському районному центрі
зайнятості перебувало 10 учасників АТО. З них: 

5 осіб пройшли професійне навчання; 
5 осіб  працевлаштовані,  у  тому  числі  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 2017 року учасники АТО брали участь у семінарах з орієнтації
на підприємницьку діяльність  на  теми:  «Як розпочати власний бізнес»,  «Від
бізнес-ідеї до власної справи». 

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