ПРОТОКОЛ № 7
засідання районного Ц ентру допом оги учасникам А н титерори сти чн ої
операції при Запорізької райдерж адм іністрації
м. Запоріж ж я
18 ж овтня 2017р.
14.00

Порядок денний
1.Про роботу Центру АТО у 2017 році.
Присутні:
Зенкін Ю.В.- заступник голови райдержадміністрації.
Круподера Т.В. - начальник управління соціального захисту населення Запорізько
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 райдержадміністрації.
З питання 1 порядку денного слухали:
Круподеру Т.В.- начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, яка повідомила , що станом на 18.10.2017 року в управлінні на
обліку в Єдиному державному реєстрі пільговиків значиться 545 - учасників
антитерористичної операції , у тому числі 12 інвалідів ,
та
9 осіб , які мають
статус «сім”я загиблого» учасника АТО.
- 77 дітей УБД АТО, з них: оздоровленням в ДЗОВ за кошти обласного,
районного бюджетів, бюджетів підприємств та профспілок - 29 дітей; відпочинком 48 дітей, з них: у пришкільних таборах з денним перебуванням та гарячим
харчуванням - 22 дітей, мовних таборах - 8 дітей, в різноманітних пришкільних
майданчиках - 18 дітей;
Усі вони отримують пільги , відповідно чинного законодавства.
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
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.
Протягом січня - жовтня 2017 професійну реабілітацію пройшли 3 учасника АТО
за напрямком водій автотранспортних засобів категорії «В», та 2 учасника АТО на
теперішній направлені для проходження професійної реабілітації.

Психологічну реабілітацію отримали 9 учасника АТО, але на сьогоднішній день
дуже складно направити дану категорію громадян для проходження психологічної
адаптації, спеціалісти управління постійно працюють у даному напрямку.
У 2017році санаторне - курортне лікування отримали 9 учасників АТО та 4 ще
отребують санаторно - курортного лікування.
З початку 2017року 43 учасника АТО із районного бюджету отримали
одноразової матеріальну допомогу на суму - 38,8 тис.грн., 24 членам сімей учасників
АТО виплачено матеріальну допомогу у розмірі - 10,7 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 19 учасників бойових дій виплачено грошова
допомога на суму 23,9 тис. грн.
Гудим Т.В.- 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

16

5

11

69

69

25

25

Рогач Т.І.- начальника відділу освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації, яка
повідомила наступне
на уроках «Захисту Вітчизни» здійснюється військово - патріотичне виховання, вивчення історії Збройних
Сил України.

У 4 закладах діють краєзнавчі музеї (Біленьківська, Відраднівська загальноосвіті
школи, Кушугумський, Лежинський навчально-виховні комплекси), у яких створе!
куточки пам’яті та інформаційні стенди про героїв-односельців, борців за цілісність г
незалежність України. В шкільних музеях оформлені стенди «Небесна сотня»; «Герс
односельці», присвячені загиблим на Сході України. У коридорах навчальних заклад
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.
Протягом 2017навчального 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 (30) для дітей безкоштовний;
всі діти учасників АТО оздоровлюються в різноманітних пришкільних таборах
навчальних закладів району;
6 дітей (Малокатеринівський НВК, Новозапорізька ЗОШ, 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:
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
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Марко В.І.

