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Про стан виконання в області
Указу Президента України від 18 березня 2015 року
№ 150/2015 «Про додаткові заходи щодо
соціального захисту учасників антитерористичної операції»
На виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року
№ 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції» (зі змінами) органами соціального захисту населення
області забезпечено впровадження його положень щодо соціального захисту
учасників АТО та членів їх сімей.
В області проживають 119 сімей осіб, які загинули (померли) при виконанні
обов’язків військової служби по захисту Батьківщ ини під час проведення
антитерористичної операції на сході України, в них 226 особам надано статус члена
сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.
Зареєстровано 6022 учасники бойових дій та 73 особи з інвалідністю внаслідок
війни, які отримали ці статуси за участь в АТО та одержують пільги за рахунок
коштів державного бюджету.
У 2017 році додатково надано пільг на оплату за житлово-комунальні послуги
та інших пільг за рахунок місцевих бюджетів 3773 особам на суму 3617,5 тис. грн.
Однак
у
Білозерському,
Бериславському,
Великоолександрівському,
Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Високопільському, Каланчацькому,
Іванівському, Новотроїцькому районах та містах Каховка і Нова Каховка кошти на
зазначені пільги не передбачалися.
Протягом 2018 року такі пільги отримали 4298 осіб на загальну суму
2748 тис. грн.
У
Білозерському,
Бериславському,
Великолепетиському,
Великоолександрівському, Верхньорогачицькому, Високопільському, Іванівському,
Каланчацькому, Новотроїцькому районах та містах Каховка і Нова Каховка за
рахунок коштів місцевих бюджетів додаткові пільги не надаються.
На обліку в органах праці та соціального захисту населення області для
забезпечення технічними засобами реабілітації (далі - ТЗР) у 2017 році перебувало
15 учасників АТО, для забезпечення санаторно-курортним лікуванням - 121 учасник
АТО.
Забезпечено
ТЗР
8
учасників
АТО,
оздоровлено
121
учасника
антитерористичної операції.
У 15 територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) функціонують пункти прокату засобів реабілітації (Бериславський,
Білозерський,
Великолепетиський,
Великоолександрівський,
Високопільський,
Генічеський,
Голопристанський,
Іванівський,
Каланчацький,
Скадовський,
Нововоронцовський, Верхньорогачицький, Каховський районний та м. Каховка і
м. Гола Пристань), у яких інваліди із числа учасників АТО мають змогу отримати ТЗР
у користування до часу їх виготовлення за індивідуальним замовленням.
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У 2018 році в органах праці та соціального захисту населення області для
забезпечення ТЗР перебувають 19 учасників АТО, з них 9 забезпечено ТЗР, а для
10 направлено відповідні замовлення до підприємств-виробників.
Станом на 05 липня 2018 року в органах соціального захисту населення області
на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебувають
232 постраждалі учасники антитерористичної операції, з яких 220 учасників бойових
дій та 12 осіб з інвалідністю. З державного бюджету на вказані цілі для області
виділено 696 тис. грн, що дає змогу забезпечити путівками 87 осіб, які виявили
бажання отримати санаторно-курортне лікування. На теперішний час 14 осіб
пройшли лікування в санаторно-курортних закладах.
Послугами з оздоровлення та відпочинку в поточному році забезпечено
195 дітей учасників АТО (в тому числі загиблих). 245 дітей пільгових категорій
відпочинуть в інших регіонах України (Львівська, Сумська, Івано-Франківська,
Тернопільська, Чернівецька області).
У свою чергу, Херсонщина планує прийняти на відпочинок 672 дитини з інших
регіонів України, з них 427 дітей з Луганської та Донецької областей.
Спеціалістами структурних підрозділів з питань соціального захисту населення
місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах
рад проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед учасників АТО стосовно
можливостей отримання ними послуг з психологічної реабілітації на базі
вищезазначених реабілітаційних установ. В області у 2017 році психологічної
реабілітації потребували 184 учасники АТО, з них 20 осіб отримали зазначені послуги
за рахунок залишку коштів 2016 року. У 2017 році кошти з державного бюджету на
вказані цілі до області не надходили. З початку 2018 року в області психологічної
реабілітації потребують 119 учасників АТО, з них 3 отримали зазначені послуги.
Центрами соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді (далі - центри) отримано
інформацію щодо 4870 осіб, демобілізованих із зони проведення АТО. Оцінку потреб
проведено серед 2426 сімей/осіб відповідної категорії, з них 55 сімей, де є поранені
учасники АТО, та 62 сім ’ї загиблих. За результатами проведеної роботи 30 сімей
та 6 осіб взято під соціальний супровід.
Під час надання соціальних послуг фахівцями центрів надано такі види
допомоги:
психологічну - 903 демобілізованим учасникам АТО та 37 сім ’ям загиблих
учасників АТО;
юридичну - 740 сім ’ям демобілізованих учасників АТО та 17 сім ’ям загиблих
учасників АТО;
гуманітарну - 156 сім ’ям учасників АТО та 13 сім ’ям загиблих учасників АТО;
в оформленні та відновленні документів - 470 сім ’ям учасників АТО та
10 сім’ям загиблих учасників АТО.
Усього надано 10784 соціальні послуги. Для інформування щодо отримання
соціальних послуг розповсюджено 10000 плакатів та буклетів, 30150 листівок, в
інтернет-ресурсах висвітлено 42 публікації, проведено 24 РЛ-заходи.
Відповідно до обласної програми соціального захисту людей похилого віку,
осіб з інвалідністю та підтримки сім’ї, утвердження тендерної рівності і протидії
торгівлі людьми на 2015 - 2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 29 квітня 2015 року № 1204 (зі змінами), надається одноразова матеріальна
допомога мешканцям області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок
непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету. У 2017 році
зазначену допомогу отримали 13 осіб на загальну суму 11,6 тис. грн. Станом на

з
01 липня 2018 року 11 учасників АТО отримали вказану допомогу на суму
16 тис. грн.
З місцевих бюджетів у 2017 році надано матеріальну допомогу 2238 членам
сімей загиблих учасників АТО та учасникам АТО на загальну суму 6130,7 тис. грн.
У поточному році надано матеріальну допомогу 649 членам сімей загиблих
учасників АТО та учасникам АТО з місцевих бюджетів на суму 2241,4 тис. грн. Така
допомога надається в усіх районах області.
З обласного бюджету виплачено одноразову матеріальну допомогу в розмірі
50 тис. грн 108 членам сімей військовослужбовців, у тому числі сім’ям учасників
добровольчих формувань та нацгвардійців. які загинули при виконанні обов’язків з
охорони громадського порядку внаслідок неправомірних дій під час мітингу біля
будівлі Верховної Ради України. У 2017 році - 15 сім ’ям, у 2018 році - 3 сім’ям.
Забезпечено житлом 14 родин військовослужбовців, які загинули під час участі
в АТО, та осіб з інвалідністю І-ІІ груп, яка настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції. При реалізації заходів щодо поліпшення житлових умов
зазначених сімей своєчасно використано кошти державного бюджету в
сумі 8,8 млн грн.
На сьогодні 6 родин військовослужбовців, загиблих в АТО, потребують
поліпшення
житлових
умов
(у
Білозерському,
Горностаївському,
Нововоронцовському районах, м.Херсон). Департаментом соціального захисту
населення обласної державної адміністрації направлено М іністерству соціальної
політики України заявку щодо потреби в коштах з державного бюджету на загальну
суму 5,4 млн грн. До області надійшло 3,443 млн грн. Усі кошти розподілено між
районними та міськими органами соціального захисту населення області, ведеться
робота з їх цільового використання.
Відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 18 квітня 2018 року
№ 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» до М іністерства
соціальної політики України направлено інформацію щодо потреби регіональних
органів соціального захисту населення у наданні грош ової компенсації з метою
отримання житлових приміщень для зазначеної категорії осіб, яка становить
1,7 млн грн.
У центрах зайнятості для військовослужбовців та учасників АТО проведено
239 інформаційних семінарів з питань працевлаштування, в яких взяли участь
2462 особи, та 19 спеціалізованих тренінгів. Працевлаштовано 575 демобілізованих
учасників АТО, залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру
187 безробітних цієї категорії. 1793 особи отримали інформаційно-консультаційні та
профорієнтаційні послуги, 1850 особам надано статус безробітного, 1664 особам
розпочато виплату допомоги по безробіттю.
У рамках проекту «Ш ериф», створеного для залучення безробітних до охорони
громадського
порядку,
працевлаштовано
95
осіб.
Для
демобілізованих
військовослужбовців центрами зайнятості проводиться систематична робота щодо
стимулювання їх до започаткування підприємницької діяльності. 13 безробітних
отримали одноразову допомогу по безробіттю для провадження підприємницької
діяльності.
Враховуючи зазначене, з метою вжиття невідкладних заходів, спрямованих на
поліпшення роботи з реалізації в області вимог Указу Президента України
від 18 березня 2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального
захисту учасників антитерористичної операції» (зі змінами), забезпечення
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соціального захисту демобілізованих із зони АТО військовослужбовців, керуючись
статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 23, пунктом 1 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам
міст обласного значення, сільським та селищним головам об ’єднаних територіальних
громад:
1.1. Забезпечувати відвідування осіб з інвалідністю внаслідок війни, які
отримали цей статус за участь в АТО, членів сімей загиблих учасників
антитерористичної операції для надання їм усіх пільг та допомог, а також з ’ясування
потреби в поліпшенні житлових умов та сприяння у постановці на квартирний облік.
1.2. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед демобілізованих
учасників АТО стосовно їхньої соціально-професійної адаптації.
1.3. Посилити
взаємодію
між
структурними
підрозділами
райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення, виконавчими
комітетами
об’єднаних територіальних
громад,
територіальними
органами
центральних органів виконавчої влади за участю громадських об’єднань з питань
соціальної підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців,
центрів допомоги учасникам АТО.
1.4. Забезпечити продовження роботи з виявлення осіб, які брали участь в АТО,
взяття їх на облік та стовідсоткового використання коштів державного бюджету на
виконання програм щодо санаторно-курортного лікування, професійної адаптації та
психологічної реабілітації зазначеної категорії осіб.
1.5. Вжити заходів щодо виділення у 2018 році з місцевих бюджетів
коштів для санаторно-курортного лікування, професійної адаптації та психологічної
реабілітації, надання матеріальної підтримки, організації дозвілля та фізкультурноспортивної реабілітації учасників АТО.
1.6. Забезпечувати дієвий контроль за 100% охопленням дітей шкільного віку із
сімей учасників АТО послугами з оздоровлення та відпочинку на безоплатній основі.
1.7. У разі надходження з державного бюджету коштів для придбання житла
сім’ям військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО, забезпечити їх
своєчасне використання для придбання необхідного житла особам, які перебувають
на квартирному обліку. Надавати відповідну інформацію Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації у п ’ятиденний термін.
1.8. Під персональну відповідальність забезпечити неухильне виконання
завдань, визначених цим пунктом розпорядження, та за результатами щокварталу
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати Департамент
соціального захисту населення обласної державної адміністрації для узагальнення.
2. Департаменту
соціального
захисту
населення
обласної державної
адміністрації забезпечити координацію роботи щодо реалізації в області державних
програм соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей.
3. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 лютого 2016 року № 119 «Про реалізацію в області
указів Президента України щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Чабана В.І.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

