
 
 
 
 
Про соціальний захист учасників 
антитерористичної операції 

 
 

На підставі статей 6, 16, 24, 28 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, на виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року 
№ 150/2015 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників анти-
терористичної операції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 бе-
резня 2015 року № 359-р “Про затвердження плану заходів щодо медичної, 
психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників анти-
терористичної операції”, з метою своєчасного та комплексного вирішення на-
гальних питань із соціального захисту учасників антитерористичної операції 
(далі – АТО), враховуючи інформацію з цього питання (додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територі-
альними громадами: 

1) забезпечити виконання місцевих програм соціального захисту учас-
ників АТО та членів їх сімей; 

2) провести інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо реалізації прав 
на поліпшення житлових умов серед осіб, які захищали незалежність, суве-
ренітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей; 

3) вишукати можливість щодо додаткового введення до штатних роз-
писів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших суб’єктів, 
що надають соціальні послуги, посад психологів та фахівців із соціальної 
роботи для здійснення ефективної соціально-психологічної роботи з учасни-
ками АТО та членами їх сімей; 

4) вжити заходів щодо збільшення видатків на медикаменти та харчу-
вання у лікувально-профілактичних закладах, розташованих на підпорядкова-
них територіях для ветеранів війни, учасників АТО; 
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5) забезпечити взаємодію з громадськими об’єднаннями ветеранів війни 
та учасників АТО, волонтерськими та іншими громадськими організаціями, 
волонтерами, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, 
реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників АТО; 

6) підвищувати якість персонального супроводу поранених бійців під час 
лікування, протезування та надання інших видів соціальної підтримки, за-
безпечивши оперативний обмін інформацією між органами соціального за-
хисту населення, охорони здоров’я та силовими структурами місцевого рівня; 

7) надавати інформаційну допомогу щодо встановлення статусу інваліда 
війни особам, постраждалим під час проведення АТО; 

8) забезпечити доступність фізкультурно-оздоровчих послуг та послуг зі 
спортивної реабілітації для учасників бойових дій, насамперед, для осіб з 
інвалідністю з їх числа; 

9) забезпечити ефективну реалізацію проектів (програм), спрямованих на 
реабілітацію учасників бойових дій, у тому числі їх фізкультурно-спортивну 
реабілітацію, а також розроблення і реалізацію нових проектів (програм), 
зокрема щодо розвитку мережі спортивних залів, фізкультурно-спортивних 
закладів та реабілітаційних установ, спортивних секцій, що надаватимуть 
послуги, доступні для учасників бойових дій. 

2. Головам Білогірської, Кам’янець-Подільської, Летичівської, Ново-
ушицької, Старокостянтинівської, Хмельницької, Шепетівської районних дер-
жавних адміністрацій, рекомендувати Нетішинському, Славутському, Хмель-
ницькому, Шепетівському міським головам розглянути можливість щодо 
передбачення у місцевих бюджетах коштів на відшкодування витрат за піль-
гові перевезення окремих категорій громадян на міжміських автомобільних 
маршрутах.  

3. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації вжити дієвих заходів щодо підвищення рівня інформа-
ційно-роз’яснювальної роботи стосовно соціального захисту учасників АТО. 

4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
забезпечити: 

1) постійний моніторинг стану проведення протезування, забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації військовослужбовців учасників 
АТО; 

2) внесення інформації про учасників бойових дій до Єдиного держав-
ного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (у тому числі 
вирішення питання внесення відповідної інформації за фактичним місцем 
проживання). 

5. Обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді прово-
дити навчання та підвищення кваліфікації психологів та фахівців із соціальної 
роботи з метою організації доступності надання соціальних послуг учасникам 
АТО та членам їх родин. 
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6. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з керів-
никами лікувально-профілактичних закладів продовжити роботу з проведення 
профілактичних медичних оглядів, диспансерного спостереження, оздоров-
лення тощо учасників АТО. 

7. Рекомендувати: 
1) обласному центру зайнятості надавати профінформаційні та проф-

консультативні послуги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь 
в АТО, та членам їх сімей, проводити профконсультативну роботу щодо пре-
зентації послуг зайнятості, орієнтації на актуальні на ринку праці професії та 
спеціальності; 

2) Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій області 
забезпечити надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації та 
її затвердження у строки, визначені Земельним кодексом України. 

8. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністра-
ціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) 
рад, іншим виконавцям про результати проведеної роботи поінформувати 
обласну державну адміністрацію до 10 грудня 2018 року. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


