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Інформація
про стан виконання Програми соціальної підтримки учасників АТО, учасників
Революції Гідності та членів їх сімей на 2018-2020рр. за весь період:
31.01.2018 року рішенням двадцятої сесії міської ради №82 була затверджена
«Програма соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності та членів їх
сімей на 2018-2020 рр.» – це комплекс заходів, які реалізовуватимуться з метою надання
соціальних, медичних, психологічних та юридичних послуг громадянам, які беруть (брали)
участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих
учасників АТО, які потребують допомоги, постраждалим учасникам Революції Гідності.
При підготовці Програми враховані пропозиції щодо соціальної підтримки учасників
АТО, учасників Революції Гідності та членів їх сімей.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги зареєстровано 3915 осіб, які мають пільговий статус, пов'язаний з антитерористичною
операцією, з них: учасників бойових дій – 3670 осіб; інвалідів війни - 239 осіб; членів сімей
загиблих - 100 осіб; учасників війни – 7 осіб, герой України - 1 особа.
Велика увага приділяється учасникам АТО та їх сім’ям, яким надаються різного виду
допомоги за рахунок міського та державного бюджетів, щорічно ними охоплено більше 3,5
тисяч одержувачів.
Отримують відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги (у розмірі 50%) члени
сімей загиблих учасників АТО/ООС, які на даний час проживають в Хмельницькій міській
територіальній громаді. В 2019 році пільгу отримали - 91 особа, а у 2020 році -99 осіб.
У період з 2016-2020 роки надано близько 120 квартир інвалідам війни та учасникам
бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
За кошти субвенції з державного бюджету на будівництво (придбання) житла для
сімей загиблих, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для
осіб з інвалідністю І – ІІ групи, які брали участь у зазначеній операції, та потребують
поліпшення житлових умов протягом 2016 – 2020 роки 35 сімей придбали житло.
Громадським організаціям, які опікуються учасниками АТО та членами сімей загиблих
учасників АТО, на статутну діяльність з бюджету громади було виділено 314 тис.грн.
Затверджено Порядок звільнення від сплати за навчання в початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах дітей із сімей загиблих під час участі у антитерористичній
операції, дітей батьки яких є учасниками антитерористичної операції та дітей із сімей, які
переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної
операції. Відповідно до прийнятого рішення, у 2020 році повністю звільнено від сплати за
навчання 143 учні з сімей загиблих під час участі у антитерористичній операції.
Організовано безкоштовне харчування для 1509 школярів та для 761 дитини
дошкільного віку в дитячих садках з сімей учасників АТО.
Діти учасників АТО постійно залучаються до заходів. Протягом звітного періоду до
загальноміських заходів було залучено до 1000 дітей учасників АТО (до новорічних та
різдвяних свят, Міжнародного Дня захисту дітей та акції «Бібліотечне літо», заходів до Дня
міста).
Відповідно до наказів Міністерства соціальної політики, розпоряджень голови ОДА,
листів обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться

профілактична та психологічна допомога військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні
(реабілітації), з метою подолання (мінімізації) складних життєвих обставин, у тому числі
проведення психологічної роботи.
З 2017 року у Хмельницькій міській поліклініці №2 відкрито психіатричний кабінет
розладів, пов’язаних із стресом та медико-психологічної реабілітації їх наслідків. Допомога
в цьому кабінеті надається всім бажаючим, зокрема, учасникам АТО. За час існування,
спеціалістами центру, надана допомога 152 військовослужбовцям, проведено 752
індивідуальних консультацій.
Протягом 2017-2020 років було запротезовано та проліковано 340 учасників АТО,
учасників Революції Гідності, бійців-добровольців на суму 1704 тис.грн. На теперішній час
на черзі перебувають 115 учасників бойових дій АТО.
На обліку щодо санаторно-курортного лікування в управлінні праці та соціального
захисту населення перебуває 91 учасник АТО, протягом 2017-2020 року отримали путівки
122 учасника.
На базі Рекреаційного центру «Берег надії» створено умови для психологічної
реабілітації учасників АТО та членів їх сімей. У 2019 році відповідно до рішення сесії
Хмельницької міської ради приміщення Рекреаційного центру «Берег надії» збільшено на
930 квадратних метрів і має площу 1550 метрів квадратних, воно доповнено 55 ліжкомісцями. В новому приміщенні Центру проведено капітальний ремонт, встановлено сучасну
систему опалення та приведено до належного вигляду кімнати та коридори, закуплено нові
меблі, постільне, матраци, одіяла та подушки, на даний час Центр може приймати у будьяку пору року щонайменше 79 відпочиваючих.
Приміщення Центру складається: із комфортабельних кімнат, які розраховані на 2-3-4х
осіб, їдальні (організоване 4-х разове харчування); ігрової кімнати, а також кімнат:
трудотерапії, реабілітації, зал для тренінгів. У Центрі функціонують тренажерний та
комп’ютерний зали, закуплено 15 спортивних велосипедів, розроблено 2 маршрути
велосипедних екскурсій, введено послугу з приготування кисневих коктейлів, надаються
послуги профілактичного масажу, в приміщенні Центру є вільний доступ до Інтернету через
WI-FI, кожна кімната для відпочиваючих обладнана плазмовим телевізором з підключенням
до супутникової антени. Заклад забезпечений автомобілем для перевезення осіб, що
пересуваються на інвалідних візках.
В 2019 році побудовано пандус довжиною 128 метрів, відповідно до сучасних
будівельних норм та стандартів, який забезпечує безперешкодний доступ до стадіону та
ігрових майданчиків Центру для осіб всіх категорій.
Методами роботи Центру є рекреація – відновлення здоров’я і працездатності шляхом
відпочинку на лоні природи з використанням рухових вправ, спортивних забав, ігор, творчих
занять. Всього за період з 2017 року по теперішній час проведено 12 заїздів учасників АТО
та членів їх сімей, оздоровлено 286 осіб даної категорії ( 7 заїздів для дітей та 5 сімейних).
Під час відпочинку забезпечується постійний психологічний супровід.
Протягом 2017-2020р.р. отримали 50% компенсації оплати навчання у вищих
навчальних закладах м. Хмельницького 200 студентів на суму 1 млн. 060 тис. грн.
Укладено договори про навчання учасників АТО у двох автошколах Хмельницького:
ПП «Хмельницький міський спортивно-технічний клуб ДТСААФ» по вул. Березнева,3;
автошкола ОСТК ТСУ по вул. Кам’янецька, 96 та МПП «Правозахист» за професією
«Охоронник - 3 розряду». За 2017-2020р. отримали послуги із соціальної та професійної
адаптації 254 учасника антитерористичної операції. Надано послуг з міського бюджету на
суму 1,6 млн. гр.
На навчальних закладах м.Хмельницького встановлено 21 меморіальну дошку
загиблим учасникам АТО. З 2016 - 2020 роки встановлено 28 пам’ятників загиблим
учасникам АТО.
У 2017 році засновано Почесну відзнаку міського голови «Воля та мужність» за цей час
придбано 300 відзнак. Нагородження Почесною відзнакою проводиться на підставі
розпорядження міського голови за поданням громадських організацій, військових формувань

та добровольчих формувань і приурочується до свят: День українського добровольця (14
березня), День Героїв (23 травня), День незалежності України (24 серпня), День захисника
України (14 жовтня). Почесну відзнаку «Воля та мужність» отримали 277 учасників АТО.
В результаті виконання Програми досягнуто певні успіхи у реалізації заходів
соціальної підтримки та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей, охоплено їх максимальну кількість. Забезпечується соціальна і матеріальна підтримка
таких осіб шляхом додержання державних соціальних гарантій, впровадження додаткових
форм адресної підтримки та надання додаткових гарантій соціального захисту за рахунок
коштів міського бюджету.

Начальник управління

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

