ПРОТОКОЛ № 6
засідання районного Центру допомоги учасникам Антитерористичної
операції при Запорізької райдержадміністрації
м. Запоріжжя
04 липня 2017р.
14.00
Порядок денний
1. Про роботу Центру АТО у І півріччі 2017 року.
2. План роботи на II півріччя 2017 року.
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 вів Марко В.І. - головний спеціаліст УСЗН
З питання 1 порядку денного слухали:
Круподеру Т.В.- начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, яка повідомила , що станом на 30.06.2017 року в
управлінні на обліку в Єдиному державному реєстрі пільговиків значиться
517 - учасників антитерористичної операції , у тому числі 11 інвалідів , та
9 осіб , які мають статус «сім”я загиблого» учасника АТО.
Усі вони отримують пільги , відповідно чинного законодавства.
Станом на 30.06.2017, під час оздоровчої кампанії 2017 року, послугами
оздоровлення та відпочинку охоплено: 77 дітей учасників АТО, в т.ч.:
послугами оздоровленням - 29, послугами відпочинку - 48; 13 дітей
внутрішньо переміщених осіб, в т.ч.: послугами оздоровлення - 3, послугами
відпочинку - 10 дітей.
Шатохіну Н.В.- заступника начальника управління, керівника
Центру допомоги учасникам АТО
Відповідно інформації, наданої Головним управлінням Держгеокадастру
у Запорізькій області учасниками антитерористичної операції (станом на 28
червня 2017 року), подано заяв на отримання земельних ділянок із земель
сільськогосподарського призначення - 1232 шт., надано дозволів на
розроблення проектів землеустрою - 884 шт, відмовлено -86 шт, знаходяться
на опрацюванні -262 шт. Прийняті накази щодо надання дозволів на

розроблення проектів землеустрою -884шт. з них для ведення садівництва 733 шт., для особистого селянського господарства -151шт.
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.
У II кварталі 2017року почали професійну реабілітацію 3 учасників АТО
за напрямком «водій автотранспортних засобів категорії «В»».
Згідно проведеного, Центром допомоги учасникам АТО, анкетування 75
учасників АТО потребують санаторно - курортного лікування. У 2017 році
санаторне - курортне лікування отримав 1 учасник АТО. 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, за інформацією, наданою Комунальним закладом
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради за
першочерговим зубопротезуванням звернулося 15 учасників АТО вирішено по
суті 5 звернень. Проведено щорічне медичне обстеження 60 учасників АТО. 19
учасників АТО отримали першочергове обслуговування в лікувально профілактичних закладах.
У І півріччі 2017року 34 учасникіи АТО із районного бюджету отримали
одноразової матеріальну допомогу на суму - 31,2 тис.грн., 12 членам сімей
учасників АТО виплачено матеріальну допомогу у розмірі - 3,6 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 станом на 27 червня
2017р звернулось 46 учасників бойових дій виплачена грошова допомога на
суму 45,9 тис. грн.
Станом на 30.06.2017 інформація від голів об’єднаних територіальних
громад, селищних та сільських рад стосовно виділення учасникам АТО та
членам їх сімей земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових
будинків не надходила.
Гудим Т.В.- головного лікаря КЗ «ЗЦРЛ» Запорізької районної ради, яка
повідомила про надані медичні послуги учасникам АТО у 2017 році.
№

Вид медичної допомоги

Кількість учасників
Кількість
АТО, які
звернень, які
звернулися за
вирішено по суті
медичною

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

допомогою
11

11
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5

-

-

60

60

19

19

Гемську І.В.- начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації
щодо участі учасників АТО в культурно-масових заходах, а саме:
Тематичний вечір «Наші спогади сповнені повагою» Балабинський БК,
«Привітання службовців строкової служби» Миколай-Пільський БК,
Привітання на дому Григорівський клуб., «Круглий стіл «Наша честь і
гордість» Балабинський БК., Тематичний вечір « І знову вартові не сплять»
Миколай-Пільський БК,
Інформаційна година «Жахливі
спогади»
Степненський БК., «Круглий стіл»
«Наші герої» Григорівський клуб.,
Розважальна программа «Нумо, хлопці козаки» Миколай-Пільський БК.,
Святковий концерт «Ми пишаємося вами!» Ручаївський клуб., Мітинг герої не
вмирають Степненський БК.
Учасники АТО приймали участь у державних та календарних святах на
території Запорізького району, а також районних заходах.
Учасники бойових дій взяли активну участь у різноманітних культурномасових заходах на території Запорізького району, а саме:
Черничка Юрій Володимирович, Чешенко Євген Віталійович, Тітовський
Ярослав Юрійович, Щербакова Юлія Олександрівна, Сидор Андрій
Миколайович, Лагно Михайло Михайлович, Стапонкус Руслан Августинович
Федькович Василь Васильович, Коваленко Олександр Васильович, Черногор
Олександр Іванович, Плечун Роман Григорович, Слєпканьов Сергій
Анатолійович, Сучков Олексій Артурович, Гаврилов Володимир Васильович,
Ізбицький Володимир Вікторович
Також мешканець с.Лисогірка, Запорізького району, участник АТО
Валяйбаба Дмитро Анатолійович прийняв участь у ході пам’яті ветеранських
організацій учасників АТО, що відбулася у м.Мелітополі 14.06.2017 року.
Вирішили:
- інформацію прийняти до відома;
- направити листи до сільських та селищних рад щодо надання
інформації про виділення земельних ділянок учасникам АТО;
- рекомендувати всім учасникам АТО до кінця 2017 року пройти медичні
огляди. Інформацію розповсюдити через представників громадських
організацій району

- охопити максимальну кількість дітей учасників АТО, віком до 16 років,
оздоровленням влітку 2017 року.
З питання 2 порядку денного слухали:
2. Шатохіну Н.В.- заступника начальника управління, керівника Центру
допомоги учасникам АТО.
У II півріччі 2017 року пропонується розглянути питання:
1. Стан оздоровлення та відпочинок дітей учасників АТО, віком до 16 років
в літку 2017 року
2. Організація оздоровлення батьків загиблих учасників АТО.
3. Про стан надання матеріальної допомоги учасникам АТО у 2017 році.
4. Про роботу Центру допомоги учасникам АТО

Керівник Центру

Протокол вів

Шатохіна Н.В

//

Марко В.І.

