
 
 
 
 
 

Про соціальний захист учасни-
ків антитерористичної операції 

 
 

На підставі статей 6, 16, 24, 28 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, на виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року 
№ 150/2015 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитеро-
ристичної операції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 
2015 року № 359-р “Про затвердження плану заходів щодо медичної, психоло-
гічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитеро-
ристичної операції”, з метою своєчасного та комплексного вирішення нагаль-
них питань щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, 
враховуючи інформацію з цього питання (додається): 

1. Визнати недостатньою роботу голів Білогірської, Красилівської, Лети-
чівської, Ізяславської, Новоушицької, Полонської, Старокостянтинівської 
районних державних адміністрацій, Нетішинського, Славутського, Старокостянти-
нівського, Хмельницького, Шепетівського міських (міст обласного значення) 
голів щодо врегулювання питання виділення коштів для відшкодування витрат 
перевізникам за перевезення окремих категорій громадян на міжміських 
автомобільних маршрутах та зобов’язати до 19 серпня цього року вжити захо-
дів для вирішення питання розрахунків з перевізниками відповідно до укла-
дених договорів. 

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам забезпечити: 

2.1. Інформування щодо порядку забезпечення житлом осіб з числа сімей 
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців та 
осіб, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її 
проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. 
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2.2. Виконання місцевих програм соціального захисту учасників антите-
рористичної операції та членів їх сімей. 

2.3. Взаємодію з громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, волонтерськими та іншими громадськими організа-
ціями, волонтерами, підприємствами, установами при вирішенні питань ліку-
вання, реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників антитерорис-
тичної операції. 

2.4. Вжиття заходів щодо підвищення якості персонального супроводу 
поранених бійців під час лікування, протезування та надання інших видів 
соціальної підтримки, забезпечивши оперативний обмін інформацією між орга-
нами соціального захисту населення, охорони здоров’я та силовими структу-
рами місцевого рівня. 

2.5. Надання інформаційної допомоги щодо встановлення статусу інва-
ліда війни особам, постраждалим під час проведення антитерористичної 
операції, та яким встановлено інвалідність. 

3. Рекомендувати Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 
області забезпечити надання дозволів на виготовлення землевпорядної доку-
ментації та її затвердження у строки, визначені Земельним кодексом України. 

4. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації вжити дієвих заходів щодо підвищення рівня 
інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно соціального захисту учасників 
антитерористичної операції. 

5. Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації: 

5.1. Здійснювати постійний моніторинг стану проведення протезування 
військовослужбовців учасників антитерористичної операції, забезпечення їх 
технічними та іншими засобами реабілітації. 

5.2. Забезпечити внесення інформації про учасників бойових дій до 
Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, у 
тому числі вирішення питання внесення відповідної інформації за фактичним 
місцем проживання. 

6. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації за-
безпечити:  

6.1. Надання медичної допомоги та реабілітації демобілізованим учасни-
кам антитерористичної операції та членам їх сімей. 

6.2. Проведення обов’язкового медичного огляду військовослужбовців, 
звільнених у запас (демобілізованих), які були призвані на військову службу 
під час мобілізації на особливий період (далі – демобілізовані військо-
вослужбовці) та направлення демобілізованих військовослужбовців, у яких вияв-
лено порушення у стані здоров’я, на стаціонарне обстеження у заклади охорони 
здоров’я. 



 3

6.3. Організацію медичного супроводження демобілізованих військовослуж-
бовців шляхом проведення періодичних медичних оглядів, надання всебічної 
допомоги таким категоріям осіб у проходженні медико-соціальних експертних 
комісій. 

6.4. Надання психологічної допомоги демобілізованим військовослуж-
бовцям у закладах охорони здоров’я. 

7. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації забезпе-
чити надання освітніх послуг дітям дошкільного та шкільного віку демобілі-
зованих учасників антитерористичної операції, їх психологічної підтримки. 

8. Рекомендувати обласному центру зайнятості надавати профінформа-
ційні та профконсультативні послуги демобілізованим військовослужбовцям, 
які брали участь в антитерористичній операції, та членам їх сімей, проводити 
профконсультативну роботу щодо презентацій послуг зайнятості, орієнтації на 
актуальні на ринку праці професії та спеціальності. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


