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Порядок денний
1.Про роботу Центру АТО за період січень- квітень 2017 року та планування роботи на
2017 рік.
Присутні:

Зенкін Ю.В.- заступник голови райдержадміністрації.
Шатохіна Н.В. - заступник начальника управління - начальник відділу управління
соціального захисту населення Запорізької райдержадміінстрації;
Рижова Н.М. - заступник головного лікаря 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
Денисова Т.А. - начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді
Гемська І.В.- начальник відділу культури і туризму райдержадмінісрації
Марко В .І..- головний спеціаліст УСЗН
Протокол склав Марко В.І.. - головний спеціаліст УСЗН.

З питання 1 порядку денного слухали:
Шатохіна Н.В. - заступник начальника управління - начальник відділу
управління соціального захисту населення райдержадміністрації, яка
повідомила
Станом на 24.05.2017 в управлінні на обліку значиться 519 уч.бойових дій,
які приймали участь в АТО, в тому числі 8 інвалідів війни ( 7уч.АТО - 3 група та 12 група) та 11 членів сімей загиблих учасників АТО ( 5 сімей). Усі вони отримують
пільги на житлово- комунальні послуги.
«Центр» опікується вирішенням 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.
На даний час до Центру допомоги уч.АТО звернулось 222 учасників АТО з
різних питань допомоги .Вирішено по суті 76% порушених питань.
Відповідно інформації ЗМІ (сайт Акцент) найбільша кількість дозволів на
розробку землепорядної документації отримали учасники АТО Запорізького
району 839 дозволів загальної площі 261,03 га.
Сьогодні переважна кількість осіб, звільнених з військової служби у
Збройних силах України , та військовослужбовців, що плануються до звільнення, є
особами працездатного віку з освітою та відповідно до Закону України «про
державні гарантії соціального захисту військовослужбовців , які звільняються зі
служби у зв’язку з реформуванням Збройних сил України та членів їхніх сімей»
мають право на безоплатну професійну та психологічну адаптацію.
В зв’язку з виділенням коштів із державного бюджету на професійну
планується направити 5 учасників АТО за напрямком водій автотранспортних

засобів категорії «В», 14 учасників АТО пройшли навчання у грудні - березні 2017
року (кошти 2016 року).
Психологічну реабілітацію отримав 1 учасник АТО. але на сьогоднішній
день дуже складно направити дану категорію громадян для проходження
психологічної адаптації, спеціалісти управління постійно працюють у даному
напрямку.
З початку 2017 року 24 учасників АТО та члени сімей учасників АТО із
районного бюджету отримали одноразову матеріальну допомогу у сумі - 19,1
тис.грн.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05.11.2015 №
420 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на
надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть
(брали) безпосередню участь в АТО на компенсацію витрат, пов’язаних з
розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для
індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства,
садівництва, городництва» до управління звернулось 4 учасників бойових дій
виплачено грошова допомога на суму 6,5 тис. грн.
Станом на 14.07.2016, чисельність дітей УБД АТО. віком від 7 до 18 років
складає - 77 дітей. Управлінням та фахівцями з соціальної роботи Запорізького
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведена робота
щодо відбору заяв на постановку в чергу на оздоровлення в ДЗОВ за кошти
обласного бюджету дітей УБД АТО. На облік було поставлено - 67 дітей. (ДЗОВ53 дитини,6 - Артек. 8- Молода Гвардія).

Рижова Н.М.- заступник головного лікаря КЗ «ЗЦРЛ» Запорізької районної
ради, яка повідомила про надані медичні послуги учасникам АТО у 2017 році.
№

Вид медичної допомоги

1

Безоплатне одержання ліків

2

Першочергове безоплатне
зубопротезування
Безоплатне щорічне забезпечення
санаторно-курортним лікуванням
Щорічне медичне обстеження і
диспансеризація
Першочергове обслуговування в
лікувально-профілактичних закладах,
першочергова госпіталізація

3
4
5

Кількість учасників
АТО, які звернулися
за медичною
допомогою
11

Кількість
звернень, які
вирішено по суті

13

3

“

11

-

52

52

12

12

Рогач Т.І.- начальника відділу освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації,
яка повідомила наступне
В усіх загальноосвітніх навчальних закладах району згідно положень «Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Методичних рекомендацій
щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»
та «Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і

молоді» (наказ МОНУ від 16.06.2015 № 641) здійснюється:
на уроках «Захисту Вітчизни» здійснюється військово - патріотичне виховання,
вивчення історії Збройних Сил України.
У 4 закладах діють краєзнавчі музеї (Біленьківська, Відраднівська загальноосвітні
школи, Кушугумський, Лежинський навчально-виховні комплекси), у яких створені
куточки пам’яті та інформаційні стенди про героїв-односельців, борців за цілісність та
незалежність України. В шкільних музеях оформлені стенди «Небесна сотня»; «Героїодносельці», присвячені загиблим на Сході України. У коридорах навчальних закладів
встановлено стенди «Герої Запорізького краю», «Ніхто не забутий, ніщо не забуте»
Створено презентації про загиблих воїнів .
Проходять зустрічі учнів
із учасниками АТО:,організовано перегляд
документальних фільмів, відеоматеріалів від учасників АТО.
Протягом 2017 навчального року керівниками навчальних закладів району
проводилася певна робота щодо допомоги та підтримки дітей учасників АТО,а саме:
- учні та вихованці протягом року харчувалися безкоштовно;
- до трьох дитячих садків та двох навчально-виховних комплексів зараховано
позачергово дітей учасників АТО;
- діти отримують солодкі подарунки до різноманітних свят;.
Гемську І.В.- начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації щодо участі
учасників АТО в культурно-масових заходах, а саме:

Вирішили:
-

Охопити дітей учасників АТО, віком до 16 років, оздоровленням
та
відпочинком в літку 2017 року.
- Організувати оздоровлення батьків загиблих учасників АТО за кошти спонсорів
або длаголійних організацій.

Керівник Центру
Протокол склав

Марко В.І.

