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ІНФОРМАЦІЯ 

про соціальний захист учасників антитерористичної операції 

За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків на 
01 липня 2016 року у Хмельницькій області проживає 6974 учасники бойових 
дій, 4 учасники війни, 77 інвалідів війни та 220 членів сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції. 

Рішенням сесії обласної ради від 07 квітня 2015 року № 20-31/2015 
затверджено обласну програму соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) 
участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей, які зареєстровані в 
області (далі – Програма).  

Основними завданнями Програми є: 
надання особам, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції 

(далі – АТО) та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих (помер-
лих) осіб, які брали участі в АТО, комплексних соціальних, медичних, психо-
логічних та юридичних послуг; 

надання матеріальної допомоги особам, які беруть (брали) учать в АТО 
або членам їх сімей; 

соціальний супровід членів сімей осіб, які беруть (брали) участь в АТО; 
надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; 
увічнення пам’яті загиблих героїв тощо. 
Враховуючи важливість питання соціальної підтримки осіб, які брали 

участь в АТО та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області, в 
обласному бюджеті на 2016 рік передбачено кошти на реалізацію заходів 
Програми на загальну суму 4850,0 тис.грн., зокрема: 

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – 
3500,0 тис.грн. на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО 
та членам їх сімей.  

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – 1350,0 тис.грн., 
з них на: 

придбання обладнання для покращення матеріально-технічного оснащення 
Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, на базі якого буде 
проводитися оздоровлення та медична реабілітація учасників АТО – 510,0 тис. грн.; 

забезпечення осіб, які брали участь в АТО, пільговим зубопротезу-
ванням – 740,0 тис.грн.; 

придбання слухових апаратів для осіб, які брали участь в антитеро-
ристичній операції – 100,0 тис. гривень. 
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Враховуючи значимість соціальної підтримки осіб, які брали участь в 
АТО та членів їх сімей, рішенням сесії обласної ради від 21 квітня 2016 року 
№ 23-5/2016 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік” виділено 
додатково кошти на проведення капітального ремонту приміщення Хмель-
ницького обласного госпіталю ветеранів війни, у якому планується створити 
повноцінне відділення реабілітації учасників АТО – 785,0 тис.грн. та придбан-
ня медичного обладнання, виробів медичного призначення та м’якого інвен-
тарю для функціонування цього відділення – 1421,6 тис. гривень. 

Крім того, вказаним рішенням сесії обласної ради на виконання 
постанови Кабінету Міністрі України від 27 січня 2016 року № 34 “Про 
збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах 
охорони здоров’я для ветеранів війни” збільшено видатки на харчування (у 
розрахунку на одного хворого в день з 35,0 грн. до 55,0 грн.) та медикаменти 
(із 40,0 грн. до 65,0 грн.) для пацієнтів обласного госпіталю ветеранів війни, на 
що спрямовано додатково 3503,2 тис. гривень. 

На квартирному обліку на 01 липня 2016 року перебувають 19 сімей 
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також 
7 інвалідів І-ІІ групи з числа таких військовослужбовців, що потребують 
поліпшення житлових умов. 

На 01 липня 2016 року психологічну реабілітацію отримали 74, курс 
санаторно-курортного лікування пройшли 13 осіб, які брали участь в АТО. 

У Хмельницькій обласній службі зайнятості перебували на обліку із 
статусом зареєстрованого безробітного 1515 осіб, які мають статус учасника 
АТО, з них 1470 особам призначено виплату матеріального забезпечення 
відповідно до чинного законодавства про зайнятість населення та загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.  

Із числа зареєстрованих безробітних, які брали участь в АТО, з початку 
року працевлаштовано 206 осіб, залучалися до оплачуваних громадських робіт 
та робіт тимчасового характеру 54 особи. 

Протягом звітного періоду 28 осіб цієї категорії громадян започаткували 
власну справу за сприяння державної служби зайнятості та отримали 
одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької 
діяльності. 

На 04 липня 2016 року до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді надійшли повідомлення або самостійно звернулося 2641 сімей/осіб, які 
беруть або брали участь в антитерористичній операції. У 1775 сім’ях 
проведено оцінку потреб дитини та її сім’ї, 56 сімей знаходяться під 
соціальним супроводом, з них 7 осіб з інвалідністю. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В.Кальніченко 
 


