
Про надання в Одеській області соціальних гарантій учасникам антитерористичної
операції

В Одеській області мають можливість надавати послуги з психологічної реабілітації учасників антитерористичної
операції наступні заклади:

- КУ «Одеський обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни»;

- КУ «Одеський Обласний Центр психічного здоров'я»;

- КУ «Одеський обласний центр професійної реабілітації інвалідів «Стратегія життя»;

- Військово-медичний клінічний центр Південного регіону;

- ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

На 13.05.2015 фактично здійснено психологічну реабілітацію 1502  учасникам антитерористичної операції.

За інформацією обласного військового комісаріату 101 учасникам АТО встановлено статус учасника бойових дій, а
також 18 учасникам АТО встановлено інвалідність. Водночас в управліннях соціального захисту на обліку перебувають
511 осіб, які приймали участь в антитерористичній операції, і яким встановлено відповідний статус, а саме: учасника
бойових дій – 496 особам, інваліда війни – 15 особам.

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

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 проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед зазначеної категорії осіб щодо
механізму забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також буде надана 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 25 учасників АТО.

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.;

            - 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.;

            - надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам, у сумі 3000 грн., на загальну суму 5100,0 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.



Місцевими органами соціального захисту населення зібрано пакети документів для виплати зазначених видів допомог
та у даний час Департаментом готуються реєстри для виплати зазначених коштів.

Водночас інформуємо, що 10 учасників антитерористичної операції, які демобілізувались, надали документи для
вирішення питання надання матеріальної допомоги на прожиття та лікування за рахунок обласного бюджету.

З них 10 військовослужбовцям виділено матеріальну допомогу на загальну суму 100,0 тис. грн. (по 10,0 тис. грн.
кожному).

Водночас 42 сім'ям загиблих військовослужбовців виділено одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 1260,0
тис. грн. (по 30,0 тис. грн. кожній родині).

За рахунок районних бюджетів одноразову матеріальну допомогу отримали:

-                    30 сімей загиблих військовослужбовців на загальну суму                      308,6 тис. грн.,

-                    84 учасника бойових дій, які приймали безпосередню участь у зоні проведення АТО, на загальну суму
171,34 тис. грн.;

-                    2 інваліда війни на загальну суму 7,0 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 отримало 23 сім'ї.

Водночас, 8 квітня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 185, якою затверджено Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям,
звільненим з військової строкової служби.

Бюджетні кошти спрямовуються на виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової
строкової служби в розмірі:

            - середньої заробітної плати на день призову, але не менше мінімальної заробітної плати, встановленої на день
призову (для громадян, які працювали на підприємствах, в установах і організаціях);

            - мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

            Військові комісаріати протягом 15 днів з дати взяття особи на військовий облік відповідно до пункту 5 цього
Порядку звертаються до органів соціального захисту населення з поданням про виплату матеріальної допомоги за
формою згідно з додатком, до якого додаються подані заявником:

            - довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;

            - копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

            - заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.

 

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.

Консультації надаються  у межах компетенції Департаментом соціального захисту населення та управлінням охорони
здоров'я обласної державної адміністрації і з різних соціальних питань, зокрема встановлення статусу, отримання

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


різних видів матеріальної допомоги; також з питань надання медичної та соціально-психологічної реабілітації
учасникам АТО.

На 13.05.2015 надано 32 консультації 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.

Безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, у тому числі протезуванням, постраждалих
учасників АТО відбувається відповідно до Порядку 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 (із змінами та доповненнями).

Згідно із Порядком 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.

Відповідно до доручення Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації з жовтня 2014 року здійснюється
моніторинг осіб, які отримали ушкодження та потребують, або забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації,
у тому числі протезування (ортезування) за рахунок коштів державного бюджету та з інших джерел фінансування.

За період з жовтня 2014 року по квітень 2015 року Департамент має інформацію по 156 постраждалим учасникам АТО,
більшість з яких мають легкі поранення і забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації не потребують.

Водночас інформуємо, що 15 постраждалих осіб потребували забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації, у тому числі протезування.

Органами соціального захисту населення області двом учасникам АТО видано 4 направлення на забезпечення:

 

1 — системою протезів верхніх кінцівок та 1 — допоміжними засобами особистої гігієни:

- Воропай Сергій Петрович, 05.01.1976 р.н, учасник АТО, зареєстрований за адресою: Херсонська обл., вул. Чапаєва,
39, с. Зелене, Верхньогачицького р-ну, тимчасово перебуває за адресою: м.Одеса, вул. Пироговська, 2, військово-
клінічний центр Південного регіону, тел. (О99) 4759062, потребує протезування правої кінцівки,  03.04.2015 отримав
направлення на протезування, замовив протез та засоби особистої гігієни у ПФ “Теллус”. Протез та допоміжні засоби
особистої гігієни виготовляється.

1 — системою ортезів нижніх кінцівок та 1 ортопедичною палицею:

- Дудін Дмитро Сергійович, 24.12.1992 р.н., інвалід 2 групи, учасник АТО, зареєстрований та проживає за адресою: м.
Одеса, вул. Чорноморського коз-ва, 107/109 кв. 41, тел. (093) 5415328,  (063) 5302912, потребує шарнірний ортез лівої
нижньої кінцівки та ортопедичну палицю, 11.02.2015 отримав направлення на ортез та палицю виробництва компанії
“Діспомед”. Вироби знаходяться на стадії замовлення.

 

Інші - проходять медичні обстеження та збирають відповідні  документи:

1. Гончаренко Сергій Миколайович, смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 246-Б кв.15, місце фактичного перебування:
c.В-Комарівка, В-Михайлівський  р-н, Одеська Обл. 67112, відділ прикордоної служби  в/ч 2196, протезування верхньої
кінцівки у лютому-березні 2015 р., звернувся за направленням, збирає документи. Потребує кульшовий суглоб;



2. Захаров Михайло Валентинович, м. Одеса вул. Корольва 75, кв. 50,  можливо: ортез нижньої кінцівки, ортез на
хребет, палиця або милиця;

3. Схаб`юк Максим Олексійович, м. Одеса, вул. Левітана, 113 (в/ч 2138), можливо: протез (ендопротез) лівої верхньої
кінцівки;

4. Пітьков Олег Олександрович, Одеська обл., Біляєвський р-н, с. В.Дальник вул. Нижня 18, можливо  тактильна
палиця;

5. Гончарук Євген Сергійович,  Одеська обасть, Кодимський район, с. Серби, вул. Чапаєва,5, ортопедичне взуття;

6. Іщенко Дмитро Миколайович, Одеська обл. Комінтернівський район смт.Чорноморське 2, вул. Сонячна, гуртожиток
– 2/37,  можливо: ортез нижньої кінцівки,, палиця;

7. Кринін Максим Валерійович, Одеська обл., м. Біляївка, вул. Леніна 346., можливо: ортез нижньої кінцівки, палиця;

8. Дудник Сергій Павлович, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Першотравневе, пров. Дорожній 7, можливо: 
ортези нижніх кінцівок, ортез на хребет, палиця, милиці;

9. Маковій  Анатолій  Дмитрович, м. Одеса вул. Французький бульвар 47Б , можливо: ортез на хребет, ортез на
нижню кінцівку, взуття, палиця, милиці, засоби особистої гігієни;,

10. Гончаренко  Олег  Віталійович, м. Одеса вул. Французький бульвар 47, можливо:  ортез на нижню кінцівку,
палиця, милиці, засоби особистої гігієни;

11. Печенюк  Павло Володимирович, Одеська обл. Овідіопольсь кий р-н, с. Молодіжне вул. Степна 115 ,
Зареєстрований:   м. Одеса, вул. Левітана, 113, можливо: ортез на хребет;

12. Будіш Андрій Валентинович, Одеська область м. Котовськ вул. Калініна, 37, можливо: ортези нижніх кінцівок,
палиця, милиці, взуття, засоби особистої гігієни;

13. Дубровський Олег  Іванович,  Білгород- Дністровський р-н, с. Семенівка, вул. Леніна 51, протез (ортез) верхньої
кінцівки.

 

Крім того, за результатами моніторингу були з`ясовані інші потреби та побажання постраждалих в АТО, а саме:

 

 

3 особи потребують ендопротезування:

1. Схаб`юк Максим Олексійович, м. Одеса, вул. Левітана, 113 (в/ч 2138), ендопротез лівого ліктьового суглобу;

2. БатурінОлександр Сергійович, Одеська область Комінтернівський район с.Красносілка вул. Радгоспна 1 кв 1,
титанова пластина голови;

3. Бережной Сергій Анатолійович, Одеська обл. Комінтернівський район смт.Чорноморське 2, гуртожиток , титанава
пластина голови;

 

 

6 осіб - слуховий апарат:

1. Зенцов  Олександр Миколайович, м. Одеса вул. Левітана 113 А;



2. Чумак Роман Володимирович, м. Іллічівськ вул. Центральна 7;

3. Степанов Олександр Анатолійович,  м. Роздільна вул. Щорса 17;

4. Лех Юрій Михайлович, Одеська обл., Балтський р-н, с. Оленівка;

5. Опружак Ігор Степанович, м.Одеса, Адміральський проспект,17 кв. 9;

6. Копецький Сергій Валерійович, м. Одеса вул. Левітана 113 Б, кв. 49 .

 

2 особи — зубопротезування:

1. Томчук  Володимир Петрович, м. Одеса вул. Левітана 113 ;

2. Бєліков   Олег Юрійовирович, м. Одеса, вул. Черноморського козачества, 96 А;

 

11 осіб - санаторно-курортного лікування:

1. Захаров Михайло Валентинович, м. Одеса вул. Корольва 75, кв. 50

2. Коршунов Артур Костянтинович, зареєстрований - вул. М.Боровського, 22, фактично мешкає - пров. Овражний, 4
;

3. Яхненко Максим Юрійович, м. Одеса Люстдорфська дорога 7, гуртожиток в/ч 3014;

4. Єргешев Олександр Володимирович; м. Одеса вул. М. Боровського 22, гуртожиток 3012

5. Малишко Олександр Володимирович,  м. Одеса вул.   Середня 24, кв. 6;

6. Слатін Руслан Валерійович, м. Одеса вул. Скворцова, 2;

7. Кондрат Артем Валерійович, Одеська область, Великомихайлівський район, с.Новопетрівка вул.Молодіжна 3;

8. Гончаренко Сергій Миколайович, Одеська обл., смт. Великомихайлівка вул. Леніна 246-Б кв. 15

9. Цап Сергій Миколайович, Великомихайлівський р-н, с.Стоянове, вул.Молодіжна,13

10. Гоженко Роман Степанович, м. Татарбунари вул Черненко, буд. 6;

11. Карлов Олександр Олександрович, Одеська обл.. Біляєвський р-н с. Василівка вул.. Леніна 33, кв. 9.

 

5 осіб - медичної та психологічної реабілітації:

1. Коршунов Артур Костянтинович, зареєстрований - вул. М.Боровського, 22, фактично мешкає - пров. Овражний, 4
;

2. Перепелиця  Федір  Іванович, Одеська обл., Ізмаїльський  р-н, с. Дунайське, вул. Щорса,19

3. Нечитайло Павло Миколайович, Одеська область, м.Роздільна вул.Старченко 6;

4. Шолар Валерій Георгійович, Сарата вул К.Маркса,2/7 кв.2

5. Бондаренко Михайло Павлович, Сарата вул 50 років Жовтня, б.2А кв.10

 

8 осіб - покращення житлових умов, у тому числі виділення земельних ділянок:



1. Діденко Олексій Олександрович, м. Одеса, вул. Чорноморсь-кого Козацтва 96 А;

2. Данилюк Андрій Павлович, м. Іллічівськ, вул. Центральна 7,  тел. 0686233057

3. Мироненко Андрій Павлович, м. Іллічівськ, вул. Центральна 7 кв. 13

4. Чумак Роман Володимирович, м. Іллічівськ вул. Центральна 7

5. Вихватенко Олександр Валерійович, Одеська область Ананьївський район с.Романівка

6. Холманських Андрій Борисович, Одеська область, Ананьївський район, м.Ананьїв, вул.Пушкіна 37 кв.57

7. Бєляєв Євгеній Ігорович, Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Романівка;

8. Бєліков Олег Юрійовирович, м. Одеса, вул. Левітана 113.

 

11 осіб - матеріальної допомоги на лікування та прожиття:

1. Кезлер Дмитро Васильович, Балтський район с.Ракулове;

2. Антонюков Руслан Сергійович, Балтський район м.Балта вул.Островідова,15;

3. Демченко Олексій Федорович, м.Балта,  вул.Боженко, 6

4. Барський Олександр Петрович, Одеська обл., Ширяєвський  р-н с. Нікомуврівка вул. Степова 1, тверде паливо;

5. Єній  Іван Іванович, Одеська обл., Ширяєвський  р-н с. Макарово вул. Набережна 6, тверде паливо;  

6. Лавренюк Віктор Володимирович, Одеська обл., п. Ширяєво вул. Шевченко 28 , тверде паливо;

7. Перепелиця  Федір Іванович, Одеська обл., Ізмаїльський  р-н, с. Дунайське, вул. Щорса,19

8. Марунич Руслан Петрович, вул. Некрасова,10, м. Кодима;

9. Унгурян Дмитро Петрович, адреса реєстрації: Тарутинський район, с.Жовтневе вул. Шевченка 74., адреса
фактичного проживання: Комінтернівський район, с. Калинівка;

10. Нечитайло Павло Миколайович, Одеська область, м.Роздільна вул.Старченко 6;

11. Черкасов Максим Віталійович, Одеська область, Тарутинський район, смт.Бородіно, вул.Леніна 1.

 

7 постраждалих в АТО отримали матеріальну допомогу за рахунок місцевих бюджетів на загальну суму 16,0 тис. грн.

З постраждалими учасниками АТО та їх рідними проводиться робота по інформуванню щодо можливості забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації та вирішення інших соціальних питань.

 

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

Одному пораненому військовослужбовцю вручено Президентом України П.О. Порошенко сертифікат “Мікромегас” на
однокімнатну квартиру в с. Іллічівка Комінтернівського району.



Підполковнику медичної служби, начальнику 61 мобільного госпіталю придбано однокімнатну квартиру в м. Одеса за
рахунок міського фонду житла.

Станом на 12.05.2015 52 військовослужбовців-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.

Під будівництво житла для сімей загиблих військовослужбовців в Одеській області земельні ділянки не виділялись.

Водночас інформуємо, що 23 учасника бойових дій в АТО перебувають на обліку для отримання земельних ділянок.

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”.

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.

Заняття з терміном дві години будуть проводитися кожен день з понеділка по п'ятницю за адресою: пл. 10 Квітня, 1,
оф. 51-55.

За допомогою Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації на зазначені курси буде
направлено 6 учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь у проведенні антитерористичної операції.

У даний час готуються пакети документів ще на 11 осіб.

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації запропоновано організувати:

- проведення практичними психологами загальноосвітніх навчальних закладів діагностичної і корекційно-
відновлювальної роботи з дітьми із сімей учасників антитерористичної операції;

- залучення дітей зазначеної категорії до участі в гуртках позашкільних навчальних закладів з метою створення умов
для їх самореалізації та творчого розвитку;

- забезпечення тісної взаємодії керівника навчального закладу та фахівців психологічної служби системи освіти для
подолання негативних психологічних наслідків у дітей із сімей учасників антитерористичної операції.

На офіційному веб-порталі Одеської облдержадміністрації створено розділ “Часткова мобілізація” в якому 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.


