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м. Запоріжжя
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Засідання районного Центру
допомоги учасникам Антитерористичної
операції/ Операції об’єднаних сил при
Запорізької райдержадміністрації
Порядок денний
Керівник Центру допомоги учасникам АТО/ООС - Наталія ШАТОХІНА
Секретар - Віктор МАРКО
Присутні :
Ірина
ГЕМСЬКА

начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та
туризму райдержадміністрації

Тетяна
ГРЕБЕНЮК

заступник керівника апарату , начальник
організаційної роботи райдержадміністрації.

Тетяна
ГУДИМ
Тетяна
РОГАЧ.Ольга
ЯКОВЛЄВА

головний лікарь КЗ «ЗЦРЛ» Запорізької районної ради

відділу

заступник голови райдержадміністрації.
директор Запорізької районної філії Запорізької обласного
центру зайнятості

Порядок денний:
І.Про роботу Центру АТО /ООС за період січень- вересень 2019 року.
Доповідають: начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Тетяна КРУПОДЕРА, керівник Центру допомоги
учасникам АТО/ООС - Наталія ШАТОХІНА, Тетяна ГУДИМ - головний
лікарь КЗ «ЗЦРЛ» Запорізької районної ради
СЛУХАЛИ з питання першого порядку денного :
Тетяну КРУПОДЕРУ:
На обліку в управлінні перебуває 626 учасників АТО (з них 20 осіб з
інвалідністю).
З учасника АТО/ООС отримали матеріальну допомогу згідно районної
програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа

ветеранів ВІЙНИ праці, інвалідів та інших соціальних верств населення
«Назустріч людям» на суму 3,0 тис.грн.
Згідно законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» і «Про жертв нацистських переслідувань» у квітні 2019
році виплачено разову грошову допомогу до 5 травня 477 учаснику
АТО/ООС на суму 653,1 тис.грн.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
09.02.2018 № 76 «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 у 2019 році звернулось З учасникав бойових
дій - виплачено грошова допомога на суму 9,2 тис. грн.
Відповідно постанови КМУ від 08.04.2015 № 185 «Про затвердження
порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для виплати
матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової
строкової служби» звернулось 2 осіб виплачена грошова допомога на суму
6,6 тис. грн.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445
«Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед
Батьківшиною і учасників бойових дій» 12 осіб на суму 79,6 тис.грн.
Наталію Ш АТОХІНУ :
У 2019 року 9 учасників АТО/ООС виявили бажання на проходження
професійної адаптації, а саме: отримати водійські права категорії «В »,
«С »,«Д » та «С Е » .На даний час пройшов навчання 1 учасник АТО/ООС,4
навчаються на категорію «С Е » і до кінця року усі пройдуть навчання за
виявленими бажаннями.
З державного бюджету виділені кошти для проходження на санаторно
курортного лікування (на 8 учасників АТО/ООС), на даний час
оздоровлено в санаторно - курортних закладах - 6 осіб. До кінця поточного
року усіх буде оздоровлено.
На даний час в санаторії «Орізонт» (м.Одеса) 1 учасник АТО/ ООС
проходить психологічну реабілітацію.
Всього дітей учасників АТО/ООС в районі 59. У літку поточного року
охоплено оздоровленням та відпочинком 41 дитину (оздоровчі табори ,
шкільні табори).
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
здійснити виплату разової грошової допомоги до Дня незалежності України
інвалідам АТО (12 осіб), одному із членів сімей загиблого учасника АТО
(4 особи), які зареєстровані та проживають на території Запорізького району по
2000,00 грн. кожному із районного бюджету, на виконання заходів районної

програми «програму соціальної підтримки малозабезпечених громадян із
числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення
«Назустріч людям» на 2015-2019 роки».
23 серпня на «День прапора» полковник Петухов О.А. вручив нагороди 17 учасникам АТО/ООС - відзнакою Президента України «За участь в анти
терористичній операції».
Тетяну ГУДИМ :
яка повідомила про надані медичних послуг учасникам АТО з початку 2019
№

Вид медичної допомоги

1
2

Безоплатне одержання ліків
Першочергове безоплатне
зубопротезування
Безоплатне шорічне забезпечення
санаторно-курортним лікуванням
Щорічне медичне обстеження і
диспансеризація
Першочергове обслуговування в
лікувально-профілактичних
закладах, першочергова
госпіталізація
Реабілітаційне лікування (в.т.ч.
лікування в шпиталі для
ветераній війни та санаторії
«Глорія»)

3
4
5

6

Кількість
учасників АТО, які
звернулися за
медичною
допомогою
10
20

Кількість
звернень, які
вирішено по
суті

5

5

8

8

10
4

Вирішили:
1.. Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС.
1.1. Управлінню соціального захисту населення::
- підготовити списки учасників АТО/ООС для виплати грошової допомоги
до Дня захисника вітчизни.
Термін: до 10 жовтня
1.2.
Відділу
освіти,
молоді,
спорту,
культури
та
туризму
райдержадміністрації підготовити заходи для відзначення Дня захисника
вітчизни.
Термін: до 10 жовтня
. Керівник Центру
Секретар

Наталія ШАТОХІНА
Віктор МАРКО

