
ІНФОРМАЦІЯ
до проекту рішення районної ради «Про виконання Програми соціальної

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей в
Чугуївському районі на 2018 рік », затвердженої рішенням районної ради

від 06.03.2018 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  АТО/ООС  та  членів  їх
сімей, а також членів сімей, загиблих під час захисту Батьківщини.

У рамках Програми передбачалося  надання  допомоги  громадянам,  яких
було  направлено в зону проведення антитерористичної операції за мобілізацією
в особливий період та було демобілізовано (далі – учасники АТО/ООС), членам
їх  сімей,  а  також  членам  сімей  військовослужбовців,  загиблих  під  час
здійснення завдань антитерористичної операції (далі – члени сімей загиблих), у
тому числі надання матеріальної допомоги. За 2018 рік з районного бюджету
було  здійснено  виплату  одноразової  матеріальної  допомоги  6  членам  сімей
загиблих на суму 30,00 тис. грн.

Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації для отримання послуг з відпочинку у 2018 році до ДП Клінічний
санаторій «Курорт «Березівські Мінеральні води» та ДП Клінічний санаторій
«Роща» Укрпрофздравниці було направлено 19 осіб, з яких: 7 осіб - члени сімей
загиблих,  7  осіб  –  учасники  АТО/ООС  та  5  осіб  –  члени  сімей  учасників
АТО/ООС,  які  відпочивали  разом  з  ними.  На  зазначені  цілі  з  обласного
бюджету було виділено 47,60 тис. грн, які використані у повному обсязі.

На  реалізацію  заходів  з  соціальної  та  професійної  адаптації  учасників
АТО/ООС  у  звітному  році  з  державного  бюджету  було  виділено
20, 17 тис.грн. Протягом 2018 року управлінням праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації до закладів, які надають відповідні
послуги, були направлені 4 особи, які по закінченню навчання здобули робочі
спеціальності (водій категорії В, С), які користуються попитом на ринку праці. 

Протягом 2018 року проведені круглі столи з установами, організаціями,
які надають допомогу та підтримку учасникам антитерористичної операції та
членам  їх  сімей  на  тему  «Права  учасників  АТО  та  членів  їх  сімей»  (дати
проведення  10.10.2018,  18.12.2018).  Участь  у  засіданнях  круглого  столу
прийняли керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації,
закладу  охорони  здоров’я,  центру  зайнятості,  управління  пенсійного  фонду,
громадських  організацій,  які  опікуються  питанням  соціального  захисту
учасників АТО/ООС, військових формувань, сільські та селищні голови району.

Протягом 2018 року до Чугуївського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді звернулось 112 учасників АТО/ООС, з яких 7 осіб –
особи з  інвалідністю внаслідок війни.  18 сімей учасників АТО/ООС,  у тому
числі 8 членів сімей загиблих, перебувають під соціальним супроводом. На всіх



складено оцінку потреб. Протягом 2018 року цій категорії громадян надано 457
соціальних послуг, зокрема консультування, представництва інтересів, медіації
та соціального супроводу.

До  роботи  із  зазначеною  категорією  осіб  залучаються  міськрайонна
громадська організація «Ветерани антитерористичної операції» та Чугуївський
осередок громадської організації  «Спілка ветеранів АТО» Харківської області,
Міжнародний  благодійний  фонд  «Карітас»,  практичний  психолог
Комунального некомерційного підприємства «Чугуївська центральна районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  Чугуївської  районної  ради,  діяльність  якого
спеціалізується на подоланні людиною кризи.

На базі Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді діє інформаційно-консультаційний (ресурсний) центр для внутрішньо
переміщених осіб, а також учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей
загиблих.  Особлива увага приділяється проблемним питанням даної категорії
осіб, які потребують вирішення, зокрема: врегулювання земельних і житлових
питань,  отримання  пільг  та  соціальних  гарантій,  оформлення  пільгового
статусу, надання медичних послуг,  організація  оздоровлення дітей учасників
АТО/ООС, надання допомоги із соціальної адаптації та працевлаштування. 

З  метою  покращення  емоційного,  психологічного  та  фізичного  стану
учасників АТО/ООС та членів їх сімей на базі Центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді створена та функціонує група взаємодопомоги. Протягом
2018  року  було  проведено  12  зустрічей,  у  яких  взяли  участь  167  учасників
АТО/ООС.  Питання,  які  розглядалися  під  час  цих  зустрічей,  стосувалися
надання пільг, медичного обслуговування, відпочинку у санаторно-курортних
закладах,  соціальної  та  психологічної  адаптації,  способів  подолання
психологічної травми.

На  обліку  у  Комунальному  некомерційному  підприємстві  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  Чугуївської  районної  ради
(далі  –  районна  лікарня)  перебувають  267  учасників  АТО/ООС.  З  метою
надання  медичної  допомоги  даній  категорії  осіб  у  стаціонарних  відділеннях
районної  лікарні  передбачено  9  ліжок  з  безкоштовним  покращеним
харчуванням. Хворим учасникам АТО/ООС, а також членам їх сімей, надається
медична  допомога  із  забезпеченням  всіма  необхідними  медичними
препаратами. Протягом 2018 року медичну допомогу отримали 39 осіб, з яких
29  -  учасники  АТО/ООС,  10  –  члени  їх  сімей.  У  стаціонарних  відділеннях
районної лікарні проліковано 16 учасників АТО/ООС.

У  лікувально-діагностичному  відділенні  районної  лікарні  №1  для
учасників  АТО/ООС здійснюється позачергова  видача талонів  на  прийом до
лікарів.

Виїзною  поліпрофесійною  бригадою  у  жовтні  2018  року  проведено
профілактичний  медичний  огляд  учасників  АТО/ООС,  за  підсумками  якого
виявлено  8  осіб  з  хронічними  захворюваннями,  15  осіб  направлено  до
Харківського обласного госпіталю для ветеранів війни, 6 осіб направлено на
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санаторно-курортне  лікування,  16  осіб  забезпечені  зубопротезуванням  та
96 осіб санацією ротової порожнини.

Протягом  2018  року  на  обліку  в  Чугуївській  міськрайонній  філії
Харківського обласного центру зайнятості перебувало 4 учасника АТО/ООС, з
яких:  1 особа пройшла професійне навчання; 3 особи працевлаштовані, у тому
числі 1 особа отримала одноразову допомогу для відкриття власної справи.  

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

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

Протягом 2018 року учасники АТО/ООС приймали участь у семінарах з
орієнтації  на  підприємницьку  діяльність  на  тему «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  2018  рік,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від
06.03.2018 року, пропоную зняти її з контролю як таку, що виконана.

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