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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про соціальний захист учасників антитерористичної операції 

 

За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків на 
01 липня 2018 року в області проживає 11573 учасники бойових дій, 37 учас-
ників війни, 235 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 311 членів сімей 
загиблих, пов’язаних з участю в антитерористичній операції (далі – АТО). 

Рішенням сесії обласної ради від 13 липня 2017 року № 12-14/2017 
затверджено обласну програму соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) 
участь в АТО, та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області 
(далі – Програма). 

Основними завданнями Програми є: 

надання особам, які беруть (брали) участь в АТО та членам їх сімей, у 
тому числі членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО, 
комплексних соціальних, медичних, психологічних та юридичних послуг; 

соціальний супровід членів сімей осіб, які беруть (брали) участь в АТО; 

надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; 

увічнення пам’яті загиблих героїв тощо. 

На виконання заходів Програми з обласного бюджету у 2017 році ви-
ділялися кошти для:  

надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення матеріально-
побутових проблем цієї категорії громадян на загальну суму 1474,7 тис.грн.; 

надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговар-
тісного лікування – 6,0 млн.грн.; 

здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників 
АТО та їх дітей протягом І семестру 2017/2018 навчального року, які здо-
бувають освіту у вищих навчальних закладах області приватної форми влас-
ності, – 512,7 тис.грн.; 

пільгового зубопротезування – 740,0 тис.грн., протезовано 211 учасників 
АТО; 

надання одноразової матеріальної допомоги 8 сім’ям осіб, які були неза-
конно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі про-
ведення АТО, у розмірі 50,0 тис.грн. кожному. 
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В обласному бюджеті на 2018 рік затверджено видатки для: 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на вирішення мате-
ріально-побутових проблем (у тому числі і учасникам АТО) на суму 6000,0 тис. грн.; 

забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій осіб (у тому числі, 
осіб, які брали участь в АТО) – 1148,0 тис. гривень. 

Лікувально-профілактичними закладами області забезпечено проведення 
медичного огляду, надання медичної та реабілітаційної допомоги учасникам 
АТО, демобілізованим воїнам, які повернулися із зони проведення АТО. 
Координацію роботи щодо лікування та реабілітації учасників АТО покладено 
на Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни. Проведено медичний 
огляд 5619 і взято на диспансерний облік спеціалістами 2058 осіб. Отримали 
амбулаторну допомогу 3314 осіб, стаціонарно проліковано – 2728 (у тому 
числі у стаціонарі обласного госпіталю ветеранів війни – 1765), надано 
психіатричну допомогу 218 особам, психологічну – 2791, охоплено фізичною 
(медичною) реабілітацією 2630, прооперовано – 67, у тому числі 14 – в об-
ласному госпіталі ветеранів війни, 18 особам здійснено протезування кінцівок. 

Санаторно-курортного лікування торік потребувало 476 осіб із числа 
учасників бойових дій у зоні АТО. З коштів Державного бюджету України 
було виділено 14595,0 тис.грн. для 235 осіб зазначеної категорії населення. 
На кінець минулого року на санаторно-курортне лікування використано 
1442,1 тис.грн. для 234 учасників бойових дій у зоні АТО. 

Потребує санаторно-курортного лікування 544 особи цієї категорії. З коштів 
державного бюджету затверджено 1784,509 тис.грн., на 01 червня профінансо-
вано 725,1 тис.грн. та укладено 16 договорів із санаторно-курортними за-
кладами.  

Торік до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді самостійно 
звернулося 1584 сімей/осіб учасників АТО. У 1190 сім’ях проведено оцінку 
потреб, під соціальним супроводом перебуває 67 учасників АТО. 

Цьогоріч самостійно звернулося 1352 сімей/осіб, у 895 сім’ях проведено 
оцінку потреб, під соціальним супроводом перебував 31 учасник АТО. 

Протягом 2017 року укладено 89 договорів на професійне навчання 
383 учасників АТО, з них 378 осіб закінчили навчання. Навчальним закладам 
проплачено 1723,169 тис. гривень.  

На 2018 рік з коштів Державного бюджету України виділено 1,244 млн.грн. 
на професійне навчання учасників АТО, на обліку ще перебуває 662 учасники. 

У минулому році послугами обласної служби зайнятості скористалися 2309 
безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО, з них 
88 осіб з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримали 2197 учасників АТО 
(95% безробітних цієї категорії). 

У 2018 році в центрах зайнятості перебуває на обліку 799 учасників 
АТО. З них 727 особам призначено виплату матеріального забезпечення на 
випадок безробіття. 
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За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в об-
ласті реалізується бюджетна програма, за якою порядок використання коштів 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року 
№ 719 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів 
їх сімей”. 

Торік на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення спрямовано 22,7 млн. гривень. За рахунок цих коштів забезпечено 
житлом 30 сімей зазначеної категорії осіб на суму 22,4 млн. гривень. 

У цьому році за вказаною програмою передбачено забезпечити житлом 
9 сімей. З цією метою відповідним розпорядженням голови облдержадмі-
ністрації затверджено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам в обсязі 8,745 млн. гривень. 

В області ведеться активна робота щодо забезпечення земельними 
ділянками учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО. У мину-
лому році учасники АТО та члени родин загиблих воїнів подали до терито-
ріальних органів Держгеокадастру в області 6056 заяв для отримання земель-
них наділів. Головним управлінням прийнято 3328 наказів щодо надання 
дозволів на розроблення документації із землеустрою загальною площею 
4840,9534 га, з них для ведення садівництва – 945, загальною площею 113,219 га, 
для ведення особистого селянського господарства – 2383 накази загальною 
площею 4727,7344 гектара. 

Торік стали власниками земельних ділянок загальною площею 6582,2774 га 
3996 бійців, з них отримали для ведення садівництва – 599 бійців (70,5606 га), 
для ведення особистого селянського господарства – 3397 (6511,7168 га). 

З початку року учасниками АТО подано 3261 заяву на отримання земельних 
ділянок. Головним управлінням Держгеокадастру в області прийнято 1113 наказів 
щодо надання дозволів на розроблення проектів землеустрою загальною площею 
2108,7548 га, з них для ведення садівництва – 60 наказів на 3,2247 га, для ведення 
особистого селянського господарства – 1053 накази на 2101,5701 гектара. Прий-
нято 763 накази щодо затвердження проектів землеустрою та надання у власність 
земельних ділянок загальною площею 1334,6432 га, з них для ведення садівництва 
– 80 наказів на 9,2815 га, для ведення особистого селянського господарства – 683 
накази на 1325,3617 гектара. 

Відповідно до рішень сесій районних, міських та селищних рад у за-
кладах загальної середньої освіти області організовано безкоштовне гаряче 
харчування дітей, які переселилися із зони АТО (493 учні), та дітей, чиї батьки 
є (були) учасниками АТО (4508 осіб). 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


