ПРОТОКОЛ № 1
засідання районного Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції при райдержадміністрації
м. Запоріжжя
12.11.2015 року
11.00
Порядок денний
1. Про організацію работа районного Центру допомоги учасникам Антитерорис
тичної операції (далі- Центр).
2. Про формування складу Центру, та визначення його функцій.
Присутні:
Зенкін Ю.В.- заступник голови райдержадміністрації.
Філатова Ю.І.- волонтер, волонтерська організація «Ліга Запоріжжя»
Круподера Т.В. - начальник управління соціального захисту населення заступник голо
ви Запорізької районної ради;
Гудим Т.В. - головного лікарь КЗ «ЗЦРЛ» Запорізької районної ради
Шатохіна Н.В. - заступник начальника управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Рогач Т.І. - начальник відділу освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації
Гребенюк Т.В. - заступник керівника апарату начальник відділу організаційної роботи
райдержадміністрації,
Халупник Ю.Я.- начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації
Карташова Т.М. - приватний натаріус
Денисова Т.А. - начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді
З питання 1 порядку денного слухали:
Зенкіна Ю.В. - заступник голови райдержадміністрації
Розпорядженням голови Запорізької райдержадміністрації від 20.10.2015№ 580
«Про створення Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції при райдержадміністрацїї та затвердження Положення про нього» в Запорізькому районі створено
Центр допомоги учасникам АТО та затверджено Положення про нього.
Затверджено комплекс заходів із забезпечення функціонування центрів
допомоги учасникам антитерористичної операції у Запорізькому районі.
Робота Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції допоможе вирі
шенням питань соціального захисту і реабілітації учасників АТО, широким колом питань,
пов’язаних як з реагуванням на гострі проблеми демобілізованих військовослужбовців,
так і зі створенням умов для їх реабілітації і соціального захисту.
З питання 1 порядку денного слухали:
Круподеру Т.В.- начальник управління соціального захисту населення райдержад
міністрації, яка повідомила , що станом на 12.11.2015року в управлінні на обліку в
Єдиному державному реєстрі пільговиків значиться«££7- учасників антитерористичної
операції, які мають статус учасника бойових дій та
_, які мають статус «сім”я
загиблого» учасника АТО.
Усі вони отримують пільги , відповідно чинного законодавства.
На теперішній час 8 учасників бойових дій, які приймали безпосередню участь в
АТО оздоровлено, на черзі для отримання санаторно- курортного лікування значиться 7
громадян, учасників АТО.
УСЗН направило 2 учасника АТО на професійну підготовку до Державного на
вчального закладу «Запорізький професійний ліцей автотранспорту » за навчальною про
грамою водій категорії «Б».
При сприянні управління, за кошти спонсорів, були оздоровлені: 1 дитина інваліда
АТО у ДП МДЦ «Артек» та 1 дитина загиблого учасника АТО у літньому таборі у
Великобританії.

УСЗН проводиться вииплата компенсації підприємствам, установам, організаціям
у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період » згідно Постанови Кабінету Міністрів України
від 04 квітня 2015року № 105.
Станом на 01.11.2015 року прийнято звіти від 22 підприємства, організації, устано
ви району на суму 350,4 тис грн.
Розпорядженням голови райдержадміністрацїї від 10.04.2015 № 181 створено ра
йонну робочу групу з координації та взаємодії суб’єктів із надання соціальнопсихологічної допомоги особам, демобілізованим з лав Збройних Сил України, Націона
льної Гвардії України, Прикордонної служби України, учасникам АТО та їх сім’ям спри
яння в вирішенні їх нагальних проблем.
З питання 2порядку денного слухали:
Круподера Т.В., яка запропонувала затвердити склад членів Центру, а саме та ви
конання ними функцій.
1. Філатова Ю.І.- керівник Центру
- координує роботу з питань взаємодії структурних підрозділів районної вико
навчої влади з установами, організаціями та закладами району.
2. Гребенюк Т.В. - координатор Центру з питань організаційної роботи , секретар
Центу.
-обробка та узагальнення інформації щодо стану соціального забезпечення, соціа
льного захисту учасників Антитерористичної операції, членів родин загиблих (щомісяця);
- розміщення інформації щодо роботи Центру у районній газеті «Червоний про
мінь» та сайті адміністрації
- організація проведення засідань Центру
3. Круподера Т.В - координатор Центру, з питань соціальної допомоги
- сприяння в оформленні статусу учасника бойових дій; отримання фінансових ви
плат; соціальний захист;
- ведення реєстру звернень демобілізованих учасників АТО операції, членів їх сі
мей та членів сімей загиблих;
4. Денисова Т.А.- координатор Центру, з питань соціальної допомоги
- анкетування учасників Антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сі
мей загиблих із проблемних питань соціального забезпечення;
- проведення серед учасників Антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей
загиблих інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо основних прав та державних гаран
тій цих категорій населення.
5. Рогач Т.І.- координатор Центру з питань надання овітніх послуг:
- консультація з питань надання освітніх послуг дітям учасників АТО;
6. Гудим Т.В.- координатор Центру з питань медичної допомоги
- надання медичної та психологічна допомоги учасникам АТО та членам їх сімей.;
7. Халупник Ю.Я- координатор Центру з питань надання юридичних послуг
- надання юридичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, консультація з
питань виділення земельних ділянок
- розгляд звернень учасників Антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей
загиблих з питань соціально-правового забезпечення, вживання, у межах своєї компетен
ції, заходів для вирішення питань, що порушуються.
8. Карташова Т.М.- координатор Центру.
- надання натаріальних консультацій
Керівник Центру

Ю.І.Філатова

Секретар Центру

Т.В.Гребенюк

