СНЯТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від «28» вересня 2017 року

м. Снятин

№ 'І'б

Про виконання в районі Указу Президента
України від 18.03.2015 р. № 150/205
«Про додаткові заходи щодо
соціального захисту учасників
антитерористичної операції»

З метою забезпечення соціального захисту і реабілітації учасників АТО
рішенням Снятинської районної ради
від 02.10.2014року № 566-33/2014
затверджена «Районна програма підтримки сімей загиблих (постраждалих) під
час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по
21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної. цілісності України та інших
громадян, які залучались і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в районах її проведення»( із мінами та доповненнями).
На виконання вимог чинного законодавства України в цілому і вимог
Указу Президента України від 18.03.2015 року № 150/205 «Про додаткові
заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» та
вищезазначеної Програми станом на вересень 2017 року в Снятинському
районі проведена відповідна робота з учасниками антитерористичної операції.
На обліку в управлінні соціального захисту населення районі перебуває
285 осіб, які брали участь в антитерористичній операції в східних областях
України, в тому числі:
- 254 учасникам АТО встановлено статус «Учасник бойових дій;
- 9 учасників АТО, яким встановлено інвалідність - «пов’язано із виконанням
обов’язків військової служби при захисті Батьківщини»;
- 4 військовослужбовці загинули під час участі в бойових діях в АТО;
- 1 безвісті зниклий учасник АТО;
- 7 учасників АТО, яким встановлено статус «Учасник війни»;
- 9 бійців добровольчих батальйонів.

Протягом 2015-2017 років 229 учасників АТО одержали пільги
електроенергію та газопостачання в розмірі 75 відсотків в межах ног
споживання.
Станом на 18.09.2017 року дев’ять осіб, які беруть та брали участантитерористичній операції в складі добровольчих батальйонів користую“
пільгами з районного бюджету.
Згідно районної комплексної програми соціального захисту насел;
особам, які брали та беруть участь в антитерористичній операції виплачував
одноразова грошова допомога 722 учасникам АТО , загальна сума випл:~
2014-2017роки з районного бюджету становить 1373,0 тис. грн.
Протягом 2015-2017 років 38 учасників АТО направлено на санатог!
курортне лікування в санаторії м.Одеса «Орізонт» «Лермонтовсь:
Львівська область санаторії «Карпатські зорі» ,м.Київ «Конча Заспа».
В 2017 році оздоровлено 20 дітей учасників АТО у дитячих табора
дітей у таборах області, 2 дітей оздоровились в таборах «Артек», «Мс._і
Гвардія»).
В загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району за _
рік безкоштовно харчувались 115 дітей учасників АТО, 2016 рік -159
2017 рік -159 дітей, на 2017 рік з районного бюджету виділено 30,9 тис.
Всі діти забезпечені підручниками, необхідним учнівським прила;
оздоровлюються у дитячих таборах.
Снятинським районним центром соціальних служб для сім’ї дітей
молоді здійснюється соціальна робота з учасниками АТО та їх сім’ями,
період 2014-2017 років складено 200 актів оцінок потреб учасників АТО ::
сімей, в т.ч 16 з них відвідано та здійснено оцінку потреб у 2017 році . 5 сі;
учасників АТО та 1 учасник АТО перебували під соціальним супроводом гк
квартирному обліку перебуває 6 учасників АТО.
Всього за 2017 рік 61 учасник АТО отримав амбулаторне лікувань
закладах ПМСД, ще 8 із них направлено на стацлікування. Окрім тог,
звітний період лікарями ЗПСМ було видано 22 довідки для одержання п\тй
на санаторно-курортне лікування.
Протягом 2017 року сімейними лікарями виписано та отоварено пільг:
рецептів на безкоштовне отримання ліків 13 учасникам АТО на загальну :
4065, 57 грн.
З початку проведення антитерористичної операції до органів місце:
самоврядування від учасників АТО подано 169 заяв на отримання земель;
ділянок, з них надано 137 дозволів на розроблення проектів землеустрою
заява знаходиться на розгляді та 11 відмов.
До Головного управління Держгеокадастру у Івано-Франківській обл
звернулось 23 учасники АТО, з них задоволено 22 заяви, по одній заяк
відмова.
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1.Інформацію про виконання вимог Указу Президента України від
18.03.2015р. № 150/205 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту
учасників антитерористичної операції» взяти до відома.
2.У правлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації
(Миронюк У.Г), Снятинському районному центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (Каравацька А.Б.), Територіальному центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Снятинського району (Дороніна
Г.Б.) сприяти залученню волонтерів, волонтерських організацій до заходів
щодо соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО.
3. Снятинському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (Каравацька А.Б.) провести анкетування учасників АТО та їх сімей
для визначення потреб та соціального супроводу.
4. Управлінню освіти Снятинської райдержадміністрації (Іванійчук У.В.)
спільно з сільськими та селищними головами забезпечувати дітей учасників
АТО безкоштовним харчуванням, підручниками, оздоровленням, охоплювати
їх дошкільною освітою.
5.Рекомендувати сільським та селищним головам:
5.1.Вивчати потреби учасників АТО та вживати заходів для їх
своєчасного вирішення.
5.2.Надавати матеріальну грошову допомогу для вирішення житловопобутових проблем та лікування учасників АТО.
5.3.Вжити заходів у межах компетенції щодо виділення земельних
ділянок учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО.
6. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Миронюк У.Г.), Снятинській центральній районній лікарні (Крокош В.M.),
комунальному закладу Снятинської районної ради «Снятинський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» (Ступарик Л.В.), управлінню
освіти Снятинської райдержадміністрації (Іванійчук У.В.), фінансовому
управлінню райдержадміністрації (Позичайло A.B.), продовжити роботу щодо
першочергового
забезпечення
учасників
АТО
санаторно-курортним
лікуванням, технічними засобами реабілітації, надання грошової допомоги для
покращення житлово-побутових умов та лікування, здійснення реабілітації та
проведення медичного супроводу,харчуванню дітей, вирішення інших
соціально-побутових питань.
7.Снятинському районному центру зайнятості (Ярош М.Г.) вживати
заходів щодо першочергового працевлаштування учасників АТО.
8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
рішення покласти на головних відповідальних виконавців - управління
соціального захисту населення райдержадміністрації ( Миронюк У.Г).
та

Снятинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
( Каравацька А.Б.).
9.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Ігоря Гуцуляка.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

