ПРОТОКОЛ № 5

засідання районного Центру допомоги учасникам Антитерористичної
операції при Запорізької райдержадміністрації
м. Запоріжжя
12 січня 2017р.
14.00
Порядок денний
1.Про роботу Центру АТО у 2016 році та планування роботи на 2017 рік.
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
Гемська І.В,- начальник відділу культури і туризму райдержадмінісрації
Галкіна Т.С.- головний спеціаліст УСЗН
Протокол вела Галкіна Т.С. - головний спеціаліст УСЗН
З питання 1 порядку денного слухали:
Круподеру Т.В.- начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, яка повідомила , що станом на 10.10.2016 року в управлінні на
обліку в Єдиному державному реєстрі пільговиків значиться 491
учасників
антитерористичної операції, у тому числі 5 інвалідів , та 9 осіб , які мають статус
«сім”я загиблого» учасника АТО.
Усі вони отримують пільги , відповідно чинного законодавства.
Станом на 01.01.2017, під час оздоровчої кампанії 2016 року, послугами
оздоровлення та відпочинку охоплено: 94 дітей учасників АТО. в т.ч.: послугами
оздоровленням - 35, послугами відпочинку - 59; 17 дітей внутрішньо переміщених осіб,
в т.ч.: послугами оздоровлення - 3, послугами відпочинку - 14 дітей.
За кошти благодійних фондів та спонсорів, були оздоровлені: 1 дитина загиблого
учасника АТО у літньому таборі у Словаччині, 1 дитина загиблого під час масових акцій
у літньому таборі в Німеччині, 1 дитина інваліда АТО у дитячому таборі в Хорватії.
Крім того, за сприяння управління, та за рахунок: спонсорської допомоги ГІП
«Агрофірма «Славутич», матеріальної допомоги депутата Запорізької обласної ради
Кузьменка Р.О., було організовано оздоровлення батьків загиблих учасників АТО:
подружжя Мазур на базі відпочинку на узбережжі Азовського моря влітку 2016,
Дьячкової В.О. та Дементьева А.В., у жовтні 2016 в санаторії «Глорія» (м. Приморські.
Прийом громадян вищезазначених категорій в управлінні здійснюється щоденно.
Шатохіну Н.В.- заступника начальника управління, керівника Центру
допомоги учасникам АТО
Відповідно інформації сільських селищних рад 77 учасників АТО отримали
земельні ділянки та понад 100 звернень учасників
АТО погоджено сільськими/
селищними радами та на даний час знаходяться на розгляді у Держгеокадастрі.
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

молоді» (наказ МОНУ від 16.06.2015 № 641) здійснюється:
на уроках «Захисту Вітчизни» здійснюється військово - патріотичне виховані
вивчення історії Збройних Сил України.
У 4 закладах діють краєзнавчі музеї (Біленьківська, Відраднівська загальноосвіт
школи, Кушугумський, Лежинський навчально-виховні комплекси), у яких створе
куточки пам’яті та інформаційні стенди про героїв-односельців, борців за цілісність
незалежність України. В шкільних музеях оформлені стенди «Небесна сотня»; «Гері
односельці», присвячені загиблим на Сході України. У коридорах навчальних закла;
встановлено стенди «Герої Запорізького краю», «Ніхто не забутий, ніщо не забут
Створено презентації про загиблих воїнів АТО. 19 серпня 2016р. учні та вчите
Кушугумської гімназії «Інтелект» взяли участь у відкритті меморіальної дошки що,
увічнення пам’яті загиблого Андрія Ломейка на селищній бібліотеці №2.
Проходять зустрічі учнів із учасниками АТО: Русланом Сурановичем, Володимире
Яремчуком, Євгеном Шичком, Келеберденком В.М., Закладним О.В, Гладишем Ю.(
Дєєвим А.О., Петровим В.М., Косою О.О. тощо; організовано перегляд документальні
фільмів, відеоматеріалів від учасників АТО.
Протягом 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 (ЗО) для дітей безкоштовний;
- всі діти учасників АТО оздоровлюються в різноманітних пришкільних таборах
навчальних закладів району;
- 6 дітей (Малокатеринівський НВК, Новозапорізька ЗОНІ, Наталівський НВК,
Володимирівський НВК, Миколай-Пільський та Лукашівський НВК) батьки яких
є учасниками АТО відпочивали ь у ДОЗВ «Факел» м. Бердянськ.
Гемську І.В.- начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації щодо участі
учасників АТО в культурно-масових заходах, а саме:
- тематичні години, концерти, уроки мужності, виїзні заходи, відвідування на
дому, бесіди: «Хай мир і дружба поєднає нас» (с. Юльївка), «Слава героям АТО і вічна
пам’ять» (с. Веселе), «Ми славимо мужність і подвиги ваші», «Земля мого роду» (с.
Петрівка), «Минуле і сучасне нашого краю» (с. Розумівка), «З піснею дійди до
Перемоги», «Рядки, опалені війною» (с. Лежине), «Служба за контрактом» (с. Веселе),
«Я не хотів війни, я - боронив свій край» (с. Новоолександрівка), «Ці дні не забути
ніколи» (с. Веселянка), «Нащадки вільних» (с. Новоолександрівка), «Заглянемо в
майбутнє України», «Пам'ять серця, пам'ять сивини, пам’ять тих, хто не прийшов з
війни» (с. Веселянка), «Це наш обов’язок», «Війна на сході України - наш біль і
тривога», (с. Григорівка), «Боротьба, мужність, героїзм», «Із циклу зустрічей з воїнами
АТО» (с. Петрівка), «Вони захищали Батьківщину» (с. Степне), «Ми - за мир», «Єдина
країна» (с. Григорівка), «Слава Україні - Героям слава» (с. Степне), «Малюнок солдату»
(с. Відрадне), Єднаємося, заради майбутнього» (с. Біленьке), «Революція гідності» (с.
Григорівка), «Теплі зустрічі» (с. Бабурка), «З поверненням солдате», «Майдан революція гідності» (с. Нове Запоріжжя), «Майдан, який змінив світ» (с. Канівське),
«День гідності» (с. Миколай-Поле), «Зустріч з воїном АТО» (с. Новопетрівка), «Час
змін» (с. Новоолександрівка), «Майдан гідності» (с.Розумівка), «Герої України» (с.
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куточки пам’яті та інформаційні стенди про героїв-односельців, борців за цілісність та
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Кушугумської гімназії «Інтелект» взяли участь у відкритті меморіальної дошки щодо
увічнення пам’яті загиблого Андрія Ломейка на селищній бібліотеці №2.
Проходять зустрічі учнів із учасниками АТО: Русланом Сурановичем, Володимиром
Яремчуком, Євгеном Шичком, Келеберденком В.М., Закладним О.В, Гладишем Ю.С.,
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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 (ЗО) для дітей безкоштовний;
- всі діти учасників АТО оздоровлюються в різноманітних пришкільних таборах
навчальних закладів району;
- 6 дітей (Малокатеринівський НВК, Новозапорізька ЗОНІ, Наталівський НВК,
Володимирівський НВК, Миколай-Пільський та Лукашівський НВК) батьки яких
є учасниками АТО відпочивали ь у ДОЗВ «Факел» м. Бердянськ.
Гемську І.В.- начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації щодо участі
учасників АТО в культурно-масових заходах, а саме:
- тематичні години, концерти, уроки мужності, виїзні заходи, відвідування на
дому, бесіди: «Хай мир і дружба поєднає нас» (с. Юльївка), «Слава героям АТО і вічна
пам’ять» (с. Веселе), «Ми славимо мужність і подвиги ваші», «Земля мого роду» (с.
Петрівка), «Минуле і сучасне нашого краю» (с. Розумівка), «З піснею дійди до
Перемоги», «Рядки, опалені війною» (с. Лежине), «Служба за контрактом» (с. Веселе),
«Я не хотів війни, я - боронив свій край» (с. Новоолександрівка), «Ці дні не забути
ніколи» (с. Веселянка), «Нащадки вільних» (с. Новоолександрівка), «Заглянемо в
майбутнє України», «Пам'ять серця, пам'ять сивини, пам’ять тих, хто не прийшов з
війни» (с. Веселянка), «Це наш обов’язок», «Війна на сході України - наш біль і
тривога», (с. Григорівка), «Боротьба, мужність, героїзм», «Із циклу зустрічей з воїнами
АТО» (с. Петрівка), «Вони захищали Батьківщину» (с. Степне), «Ми - за мир», «Єдина
країна» (с. Григорівка), «Слава Україні - Героям слава» (с. Степне), «Малюнок солдату»
(с. Відрадне), Єднаємося, заради майбутнього» (с. Біленьке), «Революція гідності» (с.
Григорівка), «Теплі зустрічі» (с. Бабурка), «З поверненням солдате», «Майдан революція гідності» (с. Нове Запоріжжя), «Майдан, який змінив світ» (с. Канівське),
«День гідності» (с. Миколай-Поле), «Зустріч з воїном АТО» (с. Новопетрівка), «Час
змін» (с. Новоолександрівка), «Майдан гідності» (с.Розумівка), «Герої України» (с.

Ручаївка), «Музичні привітання» (с. Степне), «Подарунок солдату» (с. Шевченківське),
«Історія зі сходу на захід» (с. Малокатеринівка).
Учасники АТО приймали участь у державних та календарних святах на території
Запорізького району, а також районних заходах. В селі Мар’ївка проводилась благодійна
акція, на якій збирали пироги для бійців АТО. Новоолександрівський заклад культури
проводив виїзні концерти до військової частини 90 «Уральські казарми» та військової
частини 3033.
Також усі заклади культури взяли участь в обласному благодійному телемарафоні.
на якому проводилися збори коштів, одягу та продуктів для воїнів АТО.
За сприяння голови Біленьківської сільської ради Алли Кришталь, з нагоди
відзначення 25-ї річниці незалежності України, на свято Маковія, працівники
Біленьківського будинку культури комунального закладу «Районний центр культури і
дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької області відвідали бійців у Запорізькому
військовому госпіталі.
В Лежинському закладі культури проводилися урочистості до Дня Збройних сил
України, на яких відбулася церемонія нагородження 40 бійців АТО за бойові заслуги на
окупованих територіях.
Учасники бойових дій взяли активну участь у різноманітних культурно-масових
заходах на території Запорізького району, а саме: Дорошенко Михайло, Курусь
Олександр, Ушаков Роман, Горбаілов Іскандер, Тимошенко Юрій, Дудник Олександр,
Лютенко Сергій, Шарапов Ігор, Рублев Роман, Яременко Олександр, Яременко Сергій,
Сосновський Ігор, Маловічко Сергій, Гражданкін Євген, Петров Іван, Вовк Володимир.
Луценко Василь, Луценко Максим, Ягодін Віктор, Сухіна Олександр, Кириленко
Костянтин, Трейтяк Руслан, Господарисько Михайло, Шелех Ігор, Тумановський
Олександр, Гурицький Олександр, Бережніков Олександр, Котов Євгеній, Трипольський
Олександр. Положишніков Андрій, Поліченко Віталій, Польський Євген, Рябік Дмитро.
Дубінецький Сергій, Ткач Сергій, Маліборський Олександр, Скнарь Олександр, Борисюк
Геннадій, Баленко Сергій, Іващенко Олексій, Беніш Сергій, Кривонос Руслан. Давиденко
Сергій, Корягін Олег, Татарко Олександр. Раскевич Євгеній, Тептюк Дмитро.
Гнедовський Віталій, Шокін Роман, Гуназа Олександр, Євтушенко Віталій, Тімков
Євген, Кравець Павло. Варварка Сергій, Пономаренко Олексій. Дроздов Дмитро, Беніш
Сергій, Щербина Сергій, Соколов Андрій. Говтвян Володимир. Моісеєв Вадим, Іваненко
Дмитро, Пасічник Генадій, Багрій Олександр, Ханчич Андрій, Вербицький Петро. Фачін
Микола, Василенко Іван, Постелов Павло, Радкін Руслан, Субота Сергій, Стрельбицький
Сергій. Ліганков Володимир, Мургін Михайло, Курпій Дмитро, Кіщук Микола. Петров
Володимир.
Вирішили:
- У 2017 році посилити соціальний захист учасників АТО
- Рекомендувати всім учасникам АТО у 2017 році пройти медичні огляди
Інформацію розповсюдити через представників громадських організацій району
- Охопити дітей учасників АТО, віком до 16 років, оздоровленням в літку 2017
року.

Керівник Центру

Шатохіна Н.В

Протокол вела

Галкіна Т.С.

