ПРОТОКОЛ № З
засідання районного Центру допомоги учасникам Антитерористичної
операції при Запорізької райдержадміністрації
м. Запоріжжя
ЗО травня 2016р.
13.00
Порядок денний
1.Проведення анкетування на виконання доручення Прем’єр- міністра України від
07.12.2015 № 43364/34/1-15 для визначення потреби в отриманні учасником АТО
пільг, компенсацій, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»
2.Організація роботи щодо привітання дітей учасників АТО з Новорічними
святами.
Присутні:
Зенкін Ю.В.- заступник голови райдержадміністрації.
Круподера Т.В. - начальник управління соціального захисту населення
Запорізької райдержадміінстрації;
Гудим Т.В. - головний 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
Денисова Т.А. - начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді
Протокол вела Шатохіна Н.В. - заступник начальника управління соціального
захисту населення райдержадміністрації,
Гемська І.В.- начальник відділу культури і туризму райдержадмінісрації
Петров В.М- учасник АТО
Галкіна Т.С.- головний спеціаліст УСЗН
З питання 1 порядку денного слухали:
Зенкіна Ю.В. - заступник голови райдержадміністрації
На виконання доручення Прем”єр- міністра України від 07.12.2015 №
43364/34/1-15 продовжується анкетування серед учасників АТО для визначення
потреби в отриманні пільг, компенсацій, передбачених Законом України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Порядок денний:
1. Про роботу Центру та вирішення актуальних питань учасників АТО
2. Про зміну керівника Центру та оновлення його складу .
З питання 1 порядку денного слухали:
Круподеру Т.В.- начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, яка повідомила , що станом на 30.05.2016 року в
управлінні на обліку в Єдиному державному реєстрі пільговиків значиться 432 учасників антитерористичної операції, у тому числі 3 інваліда 3 гр. учасника АТО
, які мають статус учасника бойових дій та
5 , які мають статус «сім’’я
загиблого» учасника АТО.
Усі вони отримують пільги , відповідно чинного законодавства.
На теперішній час 12 учасників бойових дій, які приймали безпосередню
участь в АТО оздоровлено, на черзі для отримання санаторно- курортного
лікування значиться 25 громадян, учасників АТО.

УСЗН направило 3 учасника АТО на професійну підготовку до Державного
навчального закладу «Запорізький професійний ліцей автотранспорту » за
навчальною програмою водій категорії «Б».
До 5 травня усі учасники бойових дій (АТО) , які значаться на обліку
отримали разову грошову допомогу у сумі 920,00грн., інваліди війни (3 гр)2310,00 грн та сім” ї загиблих учасників АТО - 465, 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 антитерористичній операції на компенсацію витрат,
пов’язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення
земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого
селянського господарства, садівництва, городництва».
У 2015 році до управління соціального захисту звернулись 16 учасників
бойових дій (АТО), яким було компенсовано 14,1 тис.грн У 2016 році звернулись 9
учасників на відшкодування на суму 11,2 тис. грн.
Гудим Т.В.- головного лікаря КЗ «ЗЦРЛ» Запорізької районної ради, яка
повідомила про
Оздоровлення в Запорізькій центральній районній лікарні учасників АТО за
5 місяців 2016 року______________________________ _______________________
1
Стаціонарне лікування в умовах КЗ «Запорізька
4 особи
ЦРЛ»
2
Амбулаторне лікування в умовах КЗ «Запорізька
15 осіб
ЦРЛ»
3
Зубопротезування в умовах КЗ «Запорізька
8 осіб
ЦРЛ»
4
Реабілітаційне лікування в шпиталі «Великий
2 особи
Луг»
5
Направлено на оздоровлення в санаторій
2 особи
«Глорія» м.Приморськ
6
Активно оглянуто медичними працівниками
127 осіб
району
7
Взято на диспансерний облік
23 особи
Рогач
Т.І.начальника
відділу
освіти,
молоді
та
спорту,
райдержадміністрації, яка повідомила про
Освітні послуги для дітей уч АТО
Протягом 2015-2016 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;
- волонтерськими групами зібрано кошти та придбано канцтовари, які вручені
дітям даної категорії;
- діти отримують солодкі подарунки до різноманітних свят;
- перегляд лялькових вистав та мультфільмів (ЗП) для дітей безкоштовний;
- всі діти учасників АТО оздоровлюються в різноманітних пришкільних
таборах навчальних закладів району;

6 дітей (Малокатеринівський НВК, Новозапорізька ЗОНІ, ІІаталівський
НВК, Володимирівський НВК, Миколай-ГІільський та Лукашівський НВК)
батьки яких є учасниками АТО відпочивають у ДОЗВ «Факел» м. Бердянськ.

З питання 1 порядку денного
Вирішили:
Постійно вирішувати питання щодо соціального захисту учасників
АТО так і їх дітей, надавати безкоштовні правові консультації

З питання 2порядку денного слухали:
Зенкіна Ю.В., який запропонував затвердити нового керівника Центру, в
зв’язку з відсутністю можливості виконувати обов’язки Філатової Ю.І. та
доповнити склад членів Центру та виконання ними функцій.
1. Шатохіна Наталія Вікторівна.- керівник Центру , заступник начальника
УСЗН- начальник відділу управління
- координує роботу з питань взаємодії структурних підрозділів районної
виконавчої влади з установами, організаціями та закладами району.
2.
Гемська Ірина .Володимирівна- начальник відділу культури і тури
райдержадміністрації
- координує роботу з питань організації та проведення культурномистецьких та національно- патріотичних заходів для учасників АТО та їх дітей
3. Петров Володимир Миколайович- інвалід 3грн., учасник АТО
- координує роботу з питань надання психологічної та правової допомоги
учасника АТО
4. Галкіна Т.С.- головний спеціаліст УСЗ
- координує роботу з питань соціального захисту учасників АТО
З другого питання порядку денного
Вирішили:
Затвердити нового керівника та оновити склад Центру

Керівник Центру

Протокол вела

Шатохіна Н.В

Галкіна Т.С.

