
Реалізації соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх
сімей.

В управліннях соціального захисту області на обліку перебувають 1117 осіб, які приймали участь в
антитерористичній операції, і яким встановлено відповідний статус, а саме: учасників бойових дій - 1094 особам,
інвалідів війни - 23 особі, а також 62 сімей загиблих в АТО

            Зазначеним особам призначено пільги відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”.

З 24 березня 2015 року в області відкрито “гарячу лінію” з надання консультативної допомоги учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей.

Інформацію про роботу зазначеної “гарячої лінії” розміщено на сайті Одеського кризового медіацентра
(http://www.odcrisis.org/video-24-03-2015/), телефон “гарячої лінії” 048 7222522.

Також в області працює «гаряча лінія» з питань психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції
на базі КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» (тел. 048 7835759).

Консультації надаються структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районних державних
адміністрацій та виконавчих комітетів міст обласного значення з різних питань, що стосуються соціального захисту
учасників АТО.

На 06.08.2015 Департаментом соціального захисту населення надано 49 консультацій зазначеним категоріям
громадян, з питань щодо встановлення статусу учасника бойових дій та члена сім'ї загиблого військовослужбовця,
призначення відповідних пільг, надання матеріальної допомоги за рахунок обласного бюджету, забезпечення засобами
протезування тощо.

На офіційному веб-порталі Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів міських рад
міст обласного значення розміщено: методичні матеріали з питань проходження військової служби, соціального та
правового захисту військовослужбовців, грошового та інших видів забезпечення, актуальних змін законодавства;
методичні рекомендації щодо порядку звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу під час
мобілізації на особливий період; методичні рекомендації щодо виплати військовослужбовцям винагород за участь у
воєнних конфліктах чи антитерористичній операції.

Також на веб-порталі розміщені роз'яснювальні матеріали про алгоритм надання допомоги учасникам АТО та
членам їх сімей.

Серед представників інститутів громадянського суспільства поширено методичні рекомендації щодо порядку
отримання учасниками АТО соціальної підтримки з питань встановлення статусу, забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації, у тому числі протезуванням (ортезуванням) за кордоном, тощо.

У даний час набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №  200 “Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих
учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”.

            Рай(міськ)управліннями соціального захисту проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед зазначеної
категорії осіб щодо механізму забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також надається допомога учасникам
бойових дій та інвалідам з постановки на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

            У даний час на обліку рай(міськ)управліннях соціального захисту для забезпечення санаторно-курортним
лікуванням перебуває 69 учасників АТО, з них 63 - учасники бойових дій, 6 - інваліди війни.

http://www.odcrisis.org/video-24-03-2015/


            Водночас, обласною цільовою програмою підтримки малозабезпечених верств населення на 2014-2015 роки,
затвердженою рішенням обласної ради від 24.12.2013 №  965-VI, в обласному бюджеті передбачено кошти для
надання матеріальної допомоги на оздоровлення ветеранам війни, у тому числі учасникам антитерористичної
операції, які отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, у санаторіях Одещини.

На 06.08.2015 до Департаменту надійшло 19 заяви від учасників антитерористичної
операції для отримання  матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторіях Одещини, з них:
3 - від інвалідів війни, 16 - від учасника бойових дій. Трьом учасникам АТО виділено путівки у
санаторії Одещини за рахунок обласного бюджету.

Згідно із Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших
окремих категорій населення, переліку таких засобів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
05.04.2012 № 321 постраждалі учасники АТО позачергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації
незалежно від встановлення їм інвалідності та на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-
консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється протезно-ортопедичними
підприємствами, сервісними центрами за направленням органів соціального захисту населення за місцем реєстрації
або місцем тимчасового перебування постраждалого учасника АТО.

Водночас інформуємо, що трьом учасникам АТО, які потребували забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації, у тому числі протезування, органами соціального захисту населення видано 5 направлень на
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, які направлені управліннями соціального захисту
населення на підприємтсва-виробники.

З набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105 “Про затвердження Порядку
виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на
військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” рай (міськ)управліннями соціального захисту
населення посилено роботу у зазначеному напрямку.

У даний час таку компенсацію виплачено підприємствам, установам, організаціям на 2154 особи на загальну
суму 17722,6 тис. грн.

Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №  185 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги
військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби» зазначену допомогу виплачено 465 особам на
загальну суму 558,6 тис. грн.

З метою безперебійного збору, обліку та узагальнення інформації стосовно надання медичної допомоги та
реабілітації учасникам АТО в установах охорони здоров’я області функціонує «Реєстр учасників антитерористичної
операції».

На 06.08.2015 фактично здійснено психологічну реабілітацію 2124 учасникам антитерористичної операції.

Станом на 05.08.2015 спеціалістами районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
було здійснено оцінку потреб в сім’ях 431 учасника антитерористичної операції. В результаті проведеної роботи за
сприянням центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 179 сімей отримали юридичну допомогу, 168 сімей
отримали психологічну підтримку/реабілітацію, 134 сім'ї отримали матеріальну допомогу, у т.ч. оформлено/
відновлено документи  для отримання допомоги/ пільг/субсидій/ соціальних виплат, 35 осіб отримали посвідчення
учасника антитерористичної операції, 33 особи оформили статус учасника бойових дій, 22 сім'ї отримали гуманітарну
допомогу, з 19 сімей було оздоровлено дітей, 8 сімей забезпечено земельною ділянкою, у т. ч. оформлено документи
для її отримання, 5 сім'ям покращено житлово-побутові умови, у т.ч. проведено ремонт, забезпечено будівельними
матеріалами, в 2 сім'ях було влаштовано дітей до дитячих навчальних та позашкільних закладів, 1 особа пройшла
медичне лікування/санаторно-курортне оздоровлення/реабілітацію, 1 особа працевлаштована.



Забезпечення супроводження з вирішення соціальних питань учасників антитерористичної операції, які
перебувають на лікуванні та реабілітації у військових госпіталях та інших закладах охорони здоров'я, та соціального
супроводу осіб з інвалідністю за місцем проживання, а також інформування щотижня Державної служби у справах
ветеранів війни  та учасників антитерористичної операції про проведену роботу.

Станом на 05.08.2015 спеціалістами районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
було виявлено 7 сімей учасників антитерористичної операції, що потребують соціального супроводу, з них 6 сімей
охоплено соціальним супроводом та з 1 родиною робота здійснюється згідно з карткою обліку роботи з сім`єю.

Одеською обласною цільовою програмою підтримки малозабезпечених верств населення на 2014-2015 роки в
обласному бюджеті передбачені кошти на надання додаткових соціальних гарантій мешканцям області.

З метою підтримки військовослужбовців, які приймали участь у зоні проведення антитерористичної операції, та
членів їх сімей, рішенням Одеської обласної ради від 06.03.2015 № 1325-VI “Про внесення змін до рішення обласної
ради від 24.12.2013 №  965-VI “Про затвердження обласної цільової програми підтримки малозабезпечених верств
населення на 2014 - 2015 роки” у зазначену програму внесено зміни, згідно з якими передбачено:

       - надання адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військових, які брали участь у проведенні
антитерористичної операції на сході України, у сумі 2000 грн. щомісячно, на загальну суму 2400,0 тис. грн. На
06.08.2015 таку допомогу виплачено 35 сім'ям на загальну суму 600,0 тис. грн.;

            - надання стипендій інвалідам-військовослужбовцям, які брали участь у проведенні антитерористичної операції
на сході України, у сумі 1000 грн. щомісячно, на загальну суму 600,0 тис. грн. На сьогодні комунальною установою
“Центр професійної реабілітації “Стратегія життя” надано Департаменту заявку на виплату зазначеної допомоги 15
особам виплачено на загальну суму 58,0 тис. грн.;

           - надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам, у сумі 3000 грн., на загальну суму 5100,0 тис.
грн. На 27.07.2015 зазначену допомогу отримала 1621 особа на загальну суму 4863,0 тис. грн.;

       - надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які беруть участь у проведенні
антитерористичної операції на сході України, у сумі 300 грн. щомісячно, на загальну суму 6120,0 тис. грн. У даний час
допомогу виплачено 97 сім'ям в яких 268 дітей до 18 років на загальну суму 646,7 тис. грн.

Протягом поточного року за рахунок обласного бюджету виділено одноразову матеріальну допомогу 10
учасникам антитерористичної операції на загальну суму 100,0 тис. грн. (по 10,0 тис. грн. кожному) та 40 сім'ям
загиблих військовослужбовців - на загальну суму 1200,0 тис. грн. (по 30,0 тис. грн. кожній родині).

За рахунок коштів з місцевих бюджетів одноразову матеріальну допомогу отримали:

                -    5 інвалідів війни на загальну суму 11,5 тис. грн.,

               -     138 учасників бойових дій, які приймали безпосередню участь у зоні проведення АТО, на загальну суму
248,54 тис. грн.;

              -     30 сімей загиблих військовослужбовців на загальну суму 308,6 тис. грн.,
          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №  975 “Про затвердження Порядку
призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані
на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві” за рахунок
державного бюджету допомогу отримала 31 сім'я.

З 2014 року по теперішній час забезпечено житлом 5 сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення
антитерористичної операції у тому числі: одна квартира за рахунок коштів державної субвенції у
сумі                      393,665 тис. грн. у м. Одеса, одна квартира за рахунок благодійного фонду  Палиці І.П. у м. Білгород-



Дністровському, та вручені Президентом України Порошенко П.О. 2 сертифікати “Мікромегас” на закупівлю житла в с.
Іллічівка Комінтернівського району, одна однокімнатна квартира за рахунок міського фонду житла.

Водночас, одному пораненому військовослужбовцю Президентом України Порошенко П.О. вручено сертифікат
“Мікромегас” на однокімнатну квартиру в с. Іллічівка Комінтернівського району та підполковнику медичної служби,
начальнику 61 мобільного госпіталю придбано однокімнатну квартиру в м. Одеса за рахунок міського фонду житла.

На 31.07.2015 52 військовослужбовця з числа учасників АТО отримали дозвіл на розробку документів щодо
землевпорядкування земельних ділянок площею 76,83 га, з них: 39 ділянок загальною площею 74,91 га для ведення
особистого сільського господарства та 16 ділянок площею 1,92 га для садівництва.

Також 1 учасник бойових дій отримав земельну ділянку за рахунок районного бюджету у розмірі 2 га.

У рамках програми проектів Україна-ОБСЄ, Україна-Норвегія у 2015 році запланована соціально-професійна
адаптація військовослужбовців та членів їх сімей. Заплановано в Одеській області сформувати у квітні поточного року
одну групу у кількості 30 осіб для навчання за фахом “менеджмент підприємницької діяльності” та дві групи у серпні
поточного року у кількості по 30 осіб кожна для навчання за фахом “менеджер підприємств (конторський) офісний
службовець”.

27 липня 2015 року у приміщенні державного закладу “Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К.Д. Ушинського” відбулася церемонія урочистого закриття курсів по перенавчанню групи слухачів
(28 чол.) з числа військовослужбовців, що підлягають звільненню та осіб звільнених з військової служби з гарнізону м.
Ізмаїл. Перепідготовка здійснювалась на навчальній базі вказаного університету за спеціальністю: “менеджемнт
підприємницької діяльності”.

У серпні поточного року буде сформовано наступну групу на навчання за фахом “менеджер підприємств
(конторський) офісний службовець” у кількості 30 осіб.

Водночас інформуємо, що з 20 квітня 2015 року у язиковому Центрі Bridge School у рамках безкоштовних
навчальних програм для військовослужбовців розпочато курси навчання англійській мові для учасників
антитерористичної операції. Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації на зазначені курси
направлено 6 учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь у проведенні антитерористичної операції та які у
липні поточного року отримали сертифікати.

З серпня поточного року навчання розпочинає група у кількості 24 особи.

         В області постійно здійснюються заходи з соціального захисту учасників антитерористичної операції та їх
соціальної та психологічної адаптації у суспільство.

 


