
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
01.03.2017                    № 90 

 
 

ПЛАН 
обласних заходів щодо соціального захисту учасників  

антитерористичної операції на  2017-2018 роки 
 
 

1. Забезпечити виконання заходів у рамках реалізації обласної 
Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з 
інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних 
життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки, у тому числі в 
частині соціального захисту учасників антитерористичної операції (далі – 
АТО). 

 
         Відповідно до термінів  
         обласної Програми  
         на  2017-2018 роки 

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади  
 
 

     2. Забезпечити роботу телефонних «гарячих» ліній для надання 
консультативної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей у частині 
сприяння працевлаштуванню,  надання їм відповідних послуг за принципом 
«єдиного вікна», а також для надання соціальних та медичних послуг з 
виїздом у місця проживання демобілізованих військовослужбовців. 

 
         Протягом  
         2017-2018 років 
 

Запорізький обласний центр 
зайнятості, структурні 
підрозділи облдержадміні-
страції, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного 
значення,  об’єднані 
територіальні громади  
 

3. З метою підвищення ефективності роботи з лікування, реабілітації та 
соціальної адаптації учасників АТО, членів їх родин та членів родин загиблих 
забезпечувати роботу Центрів допомоги учасникам антитерористичної 
операції із надання  консультацій і сприяння у розв’язанні проблем учасників 
АТО, членів їх сімей.  

 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдерж-
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адміністрації, райдерж-
адміністрації,  виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади  
 
 

4. Забезпечити  проведення  обов’язкового  медичного  огляду 
військовослужбовців,  звільнених у запас (демобілізованих), які були 
призвані  на  військову  службу  під  час мобілізації, на особливий період 
(далі - демобілізовані військовослужбовці), та направлення демобілізованих 
військовослужбовців, у яких виявлені порушення у стані здоров’я, на 
стаціонарне обстеження у заклади охорони здоров’я. 

 
            Протягом  

  2017-2018 років 
Департамент охорони здо-
ров’я облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади 
 

         5. Забезпечити медичний супровід демобілізованих військовослужбовців  
шляхом   проведення   періодичних   медичних   оглядів,  надання  всебічної  
допомоги   таким   категоріям   осіб   у  проходженні  медико-соціальних  
експертних   комісій. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Департамент охорони здо-
ров’я облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади 
 

          6. Опрацювати питання щодо надання спеціалізованої психологічної, 
психіатричної, психотерапевтичної допомоги учасникам АТО, залучивши 
служби соціально-психологічного відновлення таких осіб та кваліфікованих 
фахівців. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Департамент охорони здо-
ров’я облдержадміністрації, 
Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади 
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         7. Забезпечити  надання  медичної  допомоги та фізичної реабілітації 
демобілізованим військовослужбовцям у закладах охорони здоров'я області. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Департамент охорони здо-
ров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських рад 
міст обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади 
 

         8.  Залучати фахівців з фізичної реабілітації до реабілітаційного процесу 
в госпіталях для ветеранів війни та закладах охорони здоров'я, що 
здійснюють реабілітацію демобілізованих військовослужбовців. 
 
        Протягом  
        2017-2018 років 

Департамент охорони здо-
ров’я облдержадміністрації 
 

          9. Забезпечити надання учасникам антитерористичної операції             
першочергового санаторно-курортного лікування. 
 

Протягом 
          2017-2018 років 

Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації 
 
 

         10. Надавати допомогу в оформленні документів, необхідних для 
встановлення статусу членам сімей загиблих учасників АТО. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років   

Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комі-
тети міських рад міст 
обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади 
 

          11. Надавати безоплатну первинну допомогу через правові громадські 
приймальні, що діють при Головному територіальному управлінні юстиції 
Запорізької області. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Головне територіальне 
управління юстиції 
Запорізької області 
 
 

          12. Вивчити умови проживання сімей загиблих учасників АТО, членів 
сімей загиблих учасників АТО та у разі потреби забезпечити  постановку їх 
на облік для отримання житла. 
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          Протягом  
          2017-2018 років 

Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, райдерж- 
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади 
 
 

        13. Здійснювати постійний моніторинг стану проведення протезування 
військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції, та їх 
першочергового забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.  
 
        Протягом  
        2017-2018 років 

Департамент соціального 
захисту населення облдерж- 
адміністрації 
 
 

         14. Запровадити ведення окремого обліку пенсійного забезпечення 
військовослужбовців, які брали участь у бойових діях під час проведення 
АТО, та членів сімей військовослужбовців, батьки яких загинули в АТО. 
 
        Протягом  
        2017-2018 років 
 

Головне управління 
Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області  
 
 

         15. Проводити тематичні прямі телефонні лінії з питання пенсійного 
забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення АТО. 

         Протягом  
         2017-2018 років 

Головне управління 
Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області 
 
 

         16. Сприяти доступу до професійної підготовки і перепідготовки 
учасників АТО. Забезпечити роботу консультативного телефону під час 
вступної кампанії. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
 
 

         17. Забезпечити психологічний супровід, підтримку та соціально-
побутовий патронаж  дітей шкільного віку з сімей учасників АТО за вимогою. 

         Протягом  
         2017-2018 років 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержаміні- 
страції, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного 
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значення, об’єднані 
територіальні громади 
 

         18. Сприяти першочерговому забезпеченню дошкільною освітою дітей з 
числа сімей учасників АТО. 
 
        Протягом  
        2017-2018 років 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані 
територіальні громади 
 

          19. Сприяти першочерговому працевлаштуванню учасників АТО в 
навчальні заклади за відповідною педагогічною спеціальністю.  
 
         За наявності вакансії Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

          20. Забезпечити передачу земельних ділянок державної і комунальної 
власності в порядку безоплатної приватизації учасникам АТО. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років  

Департамент агропро-
мислового розвитку облдерж-
адміністрації, Головне упра-
вління Держгеокадастру у 
Запорізькій області, рай-
держадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані 
територіальні громади 
 
 

         21. Організовувати в рамках курсів «Школа патріотів» проведення 
лекцій та тренінгів з питань психологічної реабілітації учасників АТО.  
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Управління молоді, фізичної 
культури та спорту облдерж-
адміністрації 
 

          22. Забезпечувати оздоровлення та відпочинок на території України 
та за кордоном дітей, один з батьків яких загинув, постраждав або бере 
безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади 
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          23. Забезпечувати супроводження з вирішення соціальних питань 
учасників антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні та 
реабілітації у військових госпіталях та інших закладах охорони здоров’я, і 
соціального супроводу осіб з інвалідністю за місцем проживання. 
 
          Протягом  
          2017-2018 років 

Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержадміні- 
страції, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади 
 
 

          24. Вивчати питання щодо необхідності у соціальній підтримці сімей 
учасників антитерористичної операції та забезпечення організації надання 
їм такої допомоги. 

 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані 
територіальні громади 
 
 

        25. Розробити та розповсюджувати серед ветеранів війни з числа 
учасників антитерористичної операції пам'ятки щодо їх соціального захисту 
на випадок безробіття. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Запорізький обласний центр 
зайнятості, обласний військо-
вий комісаріат 
 
 

          26. Забезпечувати співпрацю військкоматів і обласної служби 
зайнятості щодо проведення подальшої роботи з демобілізованими 
військовослужбовцями, які потребують сприяння у працевлаштуванні. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Запорізький обласний центр 
зайнятості, обласний військо-
вий комісаріат 
 
 

         27. Забезпечувати організацію та проведення для демобілізованих 
військовослужбовців спеціальних семінарів та тренінгів, що мотивують до 
вибору цивільної професії, які актуальні на місцевому ринку праці. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Запорізький обласний  центр 
зайнятості 
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        28. Надавати можливість розміщення у приміщеннях військкоматів 
інформаційних матеріалів з питань зайнятості та соціального захисту на 
випадок безробіття. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Запорізький обласний центр 
зайнятості, обласний  військо-
вий комісаріат 
 
 

        29. Забезпечувати          працевлаштування          демобілізованих 
військовослужбовців    на    вакантні   та   новостворені   робочі   місця,            
у тому  числі  з  виплатою  в  установленому  порядку  компенсації  єдиного 
внеску  роботодавцям  відповідно  до  статей  26  та  27  Закону  України  
«Про зайнятість населення». 
 
        Протягом  
        2017-2018 років 

Запорізький обласний центр 
зайнятості 
 
 

        30. Забезпечення в найкоротші строки оформлення допомоги по 
безробіттю демобілізованим із військової служби та сприяти започаткуванню 
демобілізованими військовослужбовцями власної справи шляхом здійснення 
в установленому порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для 
організації підприємницької діяльності. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Запорізький обласний центр 
зайнятості  
 
 

        31. З метою залучення та повернення у сферу зайнятості осіб, які 
звільняються з військової служби після участі в проведенні АТО, 
організовувати їх професійну підготовку, перепідготовку або підвищення 
кваліфікації відповідно до потреб ринку праці. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Запорізький обласний центр 
зайнятості 
 
 

         32. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб» 
організовувати роботу щодо видачі ваучерів особам, що звільняються з 
військової служби після участі в проведенні АТО (із числа інвалідів), для 
перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації з метою підвищення їх 
конкурентоспроможності на ринку праці.  
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Запорізький обласний центр 
зайнятості 
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         33. Організовувати проходження курсу професійної реабілітації в  
комунальному закладі «Обласний центр професійної реабілітації інвалідів» 
Запорізької обласної ради для інвалідів – учасників АТО. 
 
        За графіком  
        проведення навчання 

Департамент соціального 
захисту облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських рад 
міст обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади 
 

          34. Здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями соціальних 
гарантій військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період, та у разі виявлення порушень вжиття 
відповідних заходів. 
 
           Протягом  
           2017-2018 років 

Департамент соціального 
захисту облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських рад 
міст обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади 
 

         35. Сприяти  волонтерській діяльності щодо проведення заходів з 
реабілітації та соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдерж-
адміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані 
територіальні громади 

         36. Проводити консультації з представниками місцевих релігійних 
громад щодо сприяння у здійсненні психологічної реабілітації учасників 
антитерористичної операції. 
 
        Протягом  
        2017-2018 років 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських рад 
міст обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади 
 

         37. Залучати  учасників антитерористичної операції до  участі  в  
культурно-мистецьких  заходах, що відбуваються в закладах культури і 
мистецтв області. 
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        Протягом  
        2017-2018 років 

Департамент культури,      
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських рад 
міст обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади 
 

         38. Забезпечувати висвітлення питань щодо соціального захисту 
учасників антитерористичної операції на офіційному веб-порталі 
облдержадміністрації, сайті Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації, Запорізького обласного центру зайнятості, щодо 
пенсійного забезпечення – на сайті Головного управління Пенсійного фонду 
України в Запорізькій області та сприяти поширенню відповідної інформації 
в регіональних ЗМІ. 
 
         Протягом  
         2017-2018 років 

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдерж-
адміністрації, Департамент 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, Головне 
управління Пенсійного фонду 
України в Запорізькій області  

 
 
 
 
 
Заступник голови – керівник апарату  
обласної державної адміністрації 

 
 
 
 
 

                                
                                З.М. Бойко 
 

 


