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Додаток

з/п
Зміст завдання , Термін 

виконання
Інформація про хід виконання Висновки 

(виконано, у 
стадії

виконання, не 
виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжити 
контроль)

1 . Надання списків учасників 
антитерористичної операції 
після постановки їх на 
військовий облік 
у військових комісаріатах 
Рівненської області причетним 
структурним підрозділам 
облдержадміністрації

Постійно В області проводиться робота із списками демобілізованих 
учасників АТО, які щотижнево надходять з Рівненського 
обласного військового комісаріату причетним структурним 
підрозділам облдержадміністрації: департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації, управлінню охорони 
здоров’я облдержадміністрації, а також обласному центру 
зайнятості тощо, - для організації практичної роботи на місцях 
з кожним демобілізованим, а саме з надання медичної, 
психологічної допомоги, обстеження матеріально-побутових 
умов проживання.

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації опрацьовує дані списки та щоп'ятниці, з 
наростаючим підсумком, надсилає райдержадміністраціям, 
виконавчим комітетам рад міст обласного значення. В даний 
час робота проводиться зі списками 5211 осіб.

Станом на 01.01.2018 року 10297 учасників АТО 
звернулись з посвідченнями "Учасник бойових дій” до органів 
соціального захисту населення для отримання пільг та 
компенсацій, а також встановлено статус для 164 інвалідів 
війни та 20 учасників війни. На обліку в Рівненському 
обласному військовому комісаріаті перебуває 5211 
демобілізованих. Районними, міськими управліннями 
соціального захисту населення видано посвідчення "Член сім’ї  
загиблого" для 203 членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції. Загальна кількість 
загиблих (померлих) становить 122 учасника АТО.

Під час постановки на облік у військкоматі 
демобілізованим надається , Дорожня карта”, за необхідності 
вони скеровуються до лікувального закладу, управлінь 
соціального захисту населення, центру зайнятості. В дорожній 
карті викладена детальна інформація щодо пільг та
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компенсацій, передбачених чинним законодавством для 
військовослужбовців, задіяних у АТО на сході України, членів 
їх  сімей, зокрема, щодо їх пенсійного забезпечення, надання 
медичної, матеріальної допомоги, санаторно-курортного 
лікування, забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації, соціального супроводу.

Дорожня карта для демобілізованих військовослужбовців 
та членів сімей загиблих (померлих) учасників анти 
терористичної операції розміщена на офіційному веб-сайті 
ОДА у рубриках "М обілізація", "Соціальний захист", "Центр 
допомоги учасникам АТО".

2. Проведення оцінки потреб 
сімей учасників 
антитерористичної операції з 
метою вивчення їх потреб та 
визначення видів соціальної 
допомоги, яких вони 
потребують

Постійно Працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді проводиться вивчення умов проживання 
демобілізованих осіб та членів їх  сімей, визначаються їх 
потреби. 3 цією метою станом на 04 січня 2018 року в 
телефонному режимі опитано 5198 демобілізованих 
осіб/сімей, що складає 99 % від загальної кількості 
демобілізованих, здійснено оцінки потреб 4663 осіб/сімей 
(89% від загальної кількості), у тому числі 1934 сім’ї, в якій 
виховується 3093 дитини. Зокрема з ’ясовано, що 36% 
відвіданих сімей потребують медичного обстеження та 
оздоровлення; 33% сімей потребують працевлаштування; 19% 
сімей -  призначення соціальних виплат; 5% сімей -  
покращення житлово-побутових умов.
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3. Забезпечення вирішення 
соціально-побутових проблем 
сімей учасників 
антитерористичної операції із 
залученням спеціалістів 
відповідних галузей

Постійно За інформацією органів місцевого самоврядування сім’ям 
учасників антитерористичної операції надається всебічна 
допомога для вирішення побутових проблем, в разі їх 
виникнення, забезпечується першочерговість у розгляді таких 
звернень, зокрема: у придбанні твердого палива, обробітку 
земельних ділянок, грошова допомога, покращення житлово- 
побутових умов, надання пільг на оплату житлово- 
комунальних послуг та інше.
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4. Забезпечення соціального 
супроводу та надання 
соціальних послуг сім’ям з 
дітьми учасників 
антитерористичної операції 
відповідно до потреб

Постійно Всього центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді охоплено 5198 сімей, яким надано 22283 послуги; у 
тому числі 4483 -  первинні психологічні (з них 3697 послуг -  
дорослим, 786 -  дітям). Соціальним супроводом охоплено 57 
сімей/осіб, у тому числі чотири сім’ї  інвалідів-учасників АТО. 
В даних сім’ях виховується 37 дітей. Під час здійснення 
соціального супроводу сім’ям надано 1323 соціальні послуги.
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5. Проведення роз’яснювальної 
роботи
з перевізниками усіх форм 
власності щодо необхідності 
дотримання законодавства із 
надання пільг учасникам 
антитерористичної операції при 
проїзді
в пасажирському транспорті

Постійно Пільгове перевезення громадян здійснюють усі 
підприємства транспорту незалежно від форм власності та 
підпорядкування відповідно до вимог чинного законодавства.

Управлінням постійно проводиться роз’яснювальна робота 
з перевізниками, які обслуговують приміські та міжміські 
внутрішньообласні автобусні маршрути загального 
користування області щодо дотримання законодавства із 
надання пільг на проїзд учасникам бойових дій, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 
і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
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6. Організація та проведення 
громадських робіт із 
соціального захисту сімей, 
члени яких загинули, 
постраждали чи є учасниками 
антитерористичної операції

Постійно Служба зайнятості області спільно з органами місцевого 
самоврядування проводила роботу щодо організації у 2017 
році громадських робіт з надання допомоги сім'ям, члени яких 
загинули, постраждали чи є учасниками антитерористичної 
операції, а також сім'ям військовозобов’язаних, призваних по 
мобілізації.

За результатами опитування, проведеного базовими 
центрами зайнятості, визначено, що, станом на 10 грудня 
2017 року, потребують допомоги 169 сімей учасників АТО.

У січні-грудні. поточного року до громадських робіт із 
надання допомоги сім'ям, члени яких загинули або 
постраждали під час АТО та сім'ям учасників АТО, було 
залучено 42 безробітних громадян. Всього була надана 
допомога 68 сім'ям учасників АТО.
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7. Забезпечення в найкоротші 
терміни оформлення допомоги 
по безробіттю
демобілізованим із військової 
служби, надання таким особам

Постійно Упродовж січня-грудня 2017 року обласною службою 
зайнятості проведено 101 інформаційний семінар для 
військовослужбовців та учасників АТО, який відвідали 974 
особи, 129 семінарів з орієнтації на службу в Збройних силах
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послуг з працевлаштування, 
професійної підготовки та 
перепідготовки і підвищення 
кваліфікації, в першу чергу 
використовуючи матеріальну 
базу Рівненського центру 
професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості

України для 1,6 тис. осіб. Крім того, військовослужбовців 
запрошували до участі у профорієнтаційних масових заходах.

У всіх базових центрах зайнятості та військкоматах області 
є куточки для військовослужбовців, де розміщена інформація 
щодо чинного законодавства у сфері зайнятості населення, яка 
постійно оновлюється.

За оперативними даними, протягом січня-грудня 2017 
року, на обліку у службі зайнятості перебувало 2403 
безробітних учасників АТО, з них мали право на отримання 
допомоги по безробіттю 2285 осіб. Найбільше учасників АТО 
звернулося до служб зайнятості Здолбунівського (255 осіб), 
Костопільського ( 238 осіб), Лубенського (190 осіб), 
Рівненського (180 осіб), Гощанського (155 осіб) районів та 
м. Рівне (263 особи).

З числа учасників АТО, у звітному періоді, 
працевлаштовано 672 особи, проходили професійне навчання 
375 осіб, брали участь у громадських та інших роботах 
тимчасового характеру 108 осіб, отримали профорієнтаційні 
послуги 2257 безробітних осіб. Крім того, 94 особи з числа 
військовослужбовців, які брали участь в АТО, були зняті з 
реєстрації у зв’язку з прийняттям на військову службу за 
контрактом.

В результаті проведеної роботи, станом на 1 січня 2018 
року, продовжували отримувати послуги служби зайнятості 
494 безробітних учасників АТО.

Для забезпечення відповідності професійно- 
кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, обласна служба 
зайнятості здійснює професійне навчання зареєстрованих 
безробітних у Рівненському центрі професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості, який має ліцензії на 
провадження освітньої діяльності за 56 робітничими 
професіями. Громадяни можуть проходити навчання на базі 7 
відділень даного освітнього закладу, які працюють у районних 
центрах області та проживати під час навчання у 
комфортабельному гуртожитку._____________________________
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До Рівненського центру професійно-технічної освіти 
протягом січня-грудня 2017 року направлено на навчання 172 
демобілізованих військовослужбовці (учасники АТО). 3 них, 
128 осіб направлено базовими центрами зайнятості 
Рівненської області та 44 особи -  центрами зайнятості інших 
областей.

8. Сприяння у виділенні 
земельних ділянок учасникам 
антитерористичної операції та 
сім'ям загиблих учасників 
антитерористичної операції 
для будівництва і 
обслуговування жилого 
будинку, господарських 
будівель, ведення садівництва 
та особистого селянського 
господарства за рахунок 
земель запасу

Постійно Передано учасникам АТО у власність 2680 земельних 
ділянок на площу 758,5200 га. Зокрема, для ведення 
садівництва -  2108 на площу 209,1700 га, особистого 
селянського господарства -  572 на площу 549,3500 га.
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9. Організація робіт та сприяння 
у виготовленні землевпорядної 
документації щодо надання у 
власність земельних ділянок 
для будівництва і 
обслуговування жилого 
будинку, господарських 
будівель і споруд, ведення 
садівництва та особистого 
селянського господарства

Постійно Станом на 27.12.2017 Головним управлінням 
Держгеокадастру у Рівненській області із 4436 поданих заяв 
від учасників антитерористичної операції надано 3270 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність на площу 940,1900 
га, в тому числі для ведення садівництва — 2587 на площу 
260,2100 га, особистого селянського господарства -  683 на 
площу 679,9800 га.
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10. Видача направлень для 
забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації 
інвалідів війни, учасників 
бойових дій, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність 
України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній 
операції

Постійно Відповідно дб Порядку забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та 
інших окремих категорій населення, затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 05.04.2012 № 321, 
органи соціального захисту населення Рівненської області 
видали, відповідно до медичних показань, направлення 19 
учасникам антитерористичної операції на забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації.

На даний час 15 заявників протезовані та забезпечені

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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засобами реабілітації в повній мірі, 1 - забезпечений частково, 
отримав крісло колісне та крісло стілець (решта засобів 
реабілітації очікується) та 3 -  потребує забезпечення.

11. Забезпечення діяльності 
телефонних “гарячих ліній” з 
надання консультативної 
допомоги учасникам 
антитерористичної операції та 
членам їх сімей

Постійно На базі Рівненського обласного контактного центру діє 
"гаряча лінія" Рівненської обласної державної адміністрації. 
Безкоштовний телефонний номер "гарячої лінії" 
(0 800 500 078) введений в дію з 1 листопада 2013 року. До 
Рівненського обласного контактного центру заявники можуть 
також надсилати звернення на електронну пошту: 
400800®  икг.пеї.

3 26 червня 2014 року на базі Рівненського обласного 
контактного центру запроваджено спеціалізовану телефонну 
«гарячу лінію» з питань, пов’язаних з мобілізацією та 
проходженням військової служби жителями Рівненської 
області, з реєстраційним індексом: «70000 моб.».

3 15 серпня 2014 року на «гарячу лінію» Рівненської ОДА 
зі своїми пропозиціями та побажаннями щодо організації 
допомоги Збройним Силам України можуть звертатися 
волонтери та представники громадських організацій. За 
номером «гарячої лінії» також можна вирішувати питання 
щодо формування, збору та передачі вантажу в зону АТО.

3 20 лютого 2015 року, згідно з розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 04.02.2015 року №  45 
«Про заходи щодо забезпечення проведення часткової 
мобілізації у 2015 році», Рівненським обласним контактним 
центром спільно, з департаментом соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації та управлінням 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації організовано роботу 
обласного інформаційного центру для інформування осіб, які 
постраждали під час виконання обов’язків військової служби 
(службових обов’язків), та членів їх сімей, а також членів 
сімей загиблих військовослужбовців і працівників 
правоохоронних органів про їх права та гарантії реалізації 
таких прав в Україні.
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З 10 квітня 2015 року, відповідно до розпорядження голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 10.04.2015 
року № 176, Указу Президента України від 18.03.2015 року 
№ 150/2015, Рівненський обласний контактний центр 
забезпечує діяльність телефонних «гарячих ліній» з надання 
консультативної допомоги учасникам антитерористичної 
операції та членам їх  сімей.

3 15 квітня 2015 року, на виконання розпорядження голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 10.04.2015 
року №  176 «Про обласну програму соціального захисту 
учасників антитерористичної операції», Указу Президента 
України від 18.03.2015 року №150/2015 «Про додаткові заходи 
щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операцій), Рівненським обласним контактним центром 
запроваджено спеціалізовану телефонну «гарячу лінію» для 
надання консультативної допомоги учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей, надання їм 
відповідних послуг за принципом «єдиного вікна», з 
реєстраційним індексом: «80000 АТО».

З 7  жовтня 2015 року відповідно до розпорядження голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 07.10.2015 
року №  581 Рівненський обласний контактний центр 
забезпечує безперебійну роботу спеціалізованої телефонної 
«гарячої лінії» для надання консультативної допомоги 
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, а 
також здійснює періодичне анкетування демобілізованих 
військовослужбовців з метою вивчення та узагальнення їх 
проблемних питань відповідно до форми анкети, 
запропонованої Адміністрацією Президента України та надає 
Рівненському обласному центру допомоги учасникам 
антитерористичної операції при Рівненській 
облдержадміністрації інформаціїо щодо проблемних питань, 
які надходять на телефонну «гарячу лініїо», та виявляються під 
час проведення анкетування.

Станом на 02.01.2018 року на «гарячу лініїо» Рівненської
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обласної державної адміністрації звернулись 243 учасників 
антитерористичної операції та члени їх сімей для надання 
консультативної допомоги, в тому числі висловлено 45 подяк 
за безкоштовне перевезення учасників АТО по Київському 
маршруту компанією «Шалена Черепаха». За минулий 
тиждень (26.12.2017 р. -  02.01.2017 року) від учасників АТО 
надійшло 0 звернення.

12. Сприяння залученню 
волонтерів, волонтерських 
організацій до заходів щодо 
соціальної реабілітації і 
адаптації учасників 
антитерористичної операції

Постійно 3 15 серпня 2014 року на "гарячу лінію" Рівненської ОДА зі 
своїми пропозиціями та побажаннями щодо організації 
допомоги Збройним Силам України можуть звертатися 
волонтери та представники громадських організацій. За 
номером "гарячої лінії" також можна вирішувати питання 
щодо формування, збору та передачі вантажу в зону АТО.

3 20 лютого 2015 року, згідно з розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 04.02.2015 року №  45 
"Про заходи щодо забезпечення проведення часткової 
мобілізації у 2015 році", Рівненським обласним контактним 
центром спільно з департаментом соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації та управлінням 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації організовано роботу 
обласного інформаційного центру для інформування осіб, які 
постраждали під час виконання обов’язків військової служби 
(службових обов’язків), та членів їх  сімей, а  також членів 
сімей загиблих військовослужбовців і працівників 
правоохоронних органів про їх права та гарантії реалізації 
таких прав в Україні.

3 7 жовтня 2015 року відповідно до розпорядження голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 07.10.2015 
року № 581 Рівненський обласний контактний центр 
забезпечує безперебійну роботу спеціалізованої телефонної 
"гарячої лінії" для надання консультативної допомоги 
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, а 
також здійснює періодичне анкетування демобілізованих 
військовослужбовців з метою вивчення та узагальнення їх
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проблемних питань відповідно до форми анкети, 
запропонованої Адміністрацією Президента України та надає 
Рівненському обласному центру допомоги учасникам 
антитерористичної операції при Рівненській 
облдержадміністрації інформацію щодо проблемних питань, 
які надходять на телефонну «гарячу лінію», та виявляються під 
час проведення анкетування.

В районах, містах області проводиться робота щодо 
поширення інформації серед учасників АТО та членів сімей 
загиблих учаснбиків АТО щодо співпраці з волонтерськими та 
громадськими організаціями для їх реабілітації та адаптації, 
зокрема, управлінням праці та соціального захисту населення 
м.Рівне розміщено інформаційні матеріали про проект „Люди 
допомагають людям”, про Українську асоціацію фахівців з 
подолання наслідків психотравматуючих подій.

13. Забезпечення здійснення 
профілактичних, 
реабілітаційних та 
лікувально-оздоровчих заходів, 
зокрема,
забезпечення в установленому 
порядку путівками:
-на лікування до комунального 
закладу “Рівненський обласний 
госпіталь для інвалідів війни” 
Рівненської обласної ради;
- на професійну реабілітацію до 
комунального закладу 
“Рівненський обласний центр 
професійної реабілітації 
інвалідів” Рівненської обласної 
ради

Постійно Наказом МОЗ України №  351 від 19.06.2015 року 
затверджено "План заходів щодо медичної, психологічної, 
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників 
антитерористичної операції". Згідно цього наказу визначено 
УДМСЦВВ, як координаційний центр, відповідно, на базі 
Комунального закладу "Рівненський обласний госпіталь 
інвалідів війни” Рівненської обласної ради створено 
регіональний центр психологічної реабілітації і лікування 
учасників АТО.

3 жовтня 2014 року в КЗ «Рівненський обласний 
госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради надається 
стаціонарна допомога та здійснюються реабілітаційно- 
оздоровчі заходи учасникам антитерористичної операції.

За звітний період (жовтень 2014 року -  січень 2018 року) 
в госпіталі оздоровилося 2474 учасники антитерористичної 
операції.

Всі військовослужбовці і демобілізовані пацієнти 
проходять курс медичної, психологічної і психосоматичної 
реабілітації з обов'язковим оглядом і в разі необхідності 
лікуванням у лікаря-психолога медичного в спеціально
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обладнаному кабінеті психоемоційного розвантаження. 
Протягом звітного періоду отримали психологічну допомогу 
911 учасників антитерористичної операції.

КЗ «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» 
Рівненської обласної ради фінансується з обласного бюджету. 
М едична допомога учасникам АТО надається безкоштовно.

Адміністрація госпіталю співпрацює з волонтерськими 
організаціями щодо реабілітації та соціальній адаптації 
демобілізованих військовослужбовців. Всього волонтерами 
протягом звітного періоду надано благодійної допомоги на 
суму 127,2 тис. грн.

Серед демобілізованих військовослужбовців 
поширюється інформація про діяльність районних центрів 
зайнятості (адреси, контактні телефони, інформація про види 
допомоги) з метою покращення соціальної адаптації цієї 
категорії пацієнтів.

14 . _ Організація оздоровлення, 
відпочинку і дозвілля дітей із 
сімей учасників 
антитерористичної операції в 
межах чинного законодавства

Постійно Протягом 2017 року оздоровлення та відпочинок дітей, 
один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення аититерористичних операцій, та дітей осіб, 
визнаних учасниками бойових дій, проводиться відповідно до 
Обласної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 
— 2017 роки, схваленої розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 06 грудня 2013 року № 661, 
затвердженої рішенням обласної ради від 20 грудня 2013 року 
№  1093.

Фінансування витрат на оздоровлення та відпочинок дітей 
у 2017 році здійснюється за рахунок видатків державного, 
обласного та місцевих бюджетів, коштів фондів, підприємств, 
установ, організацій, спонсорів та інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством, зокрема:

- з обласного бюджету для оздоровлення та відпочинку 
дітей фактично профінансовано 6033,1 тис. гривень;

- з місцевих бюджетів -  фактично профінансовано 10000,6 
тис. гривень;

- залучено кошти інших джерел у розмірі 19556,4 тис.
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гривень.
Відповідно до інформацій, поданих 

райдержадміністраціями, виконавчими комітетами рад міст 
обласного значення, об’єднаними територіальними громадами 
послугами оздоровлення та відпочинку охоплено 59607 дітей 
області (37,3 % від загальної кількості дітей шкільного віку), з 
них:

- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у 
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій 
чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 
конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції -1 1 ;

- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно 
до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” -  1526.

Згідно із оперативними даними відділів, управлінь освіти 
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст 
обласного значення, об’єднаних територіальних громад 
області влітку 2017 року організовано роботу 238 закладів 
відпочинку з денним перебуванням на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів, в яких відпочинком охоплено 23 380 
дітей, зокрема, дітей із сімей учасників антитерористичної 
операції.

15. Забезпечення першочерговим 
влаштуванням до дошкільних 
навчальних закладів дітей 
учасників антитерористичної 
операції

Постійно Усі діти демобілізованих учасників АТО відповідно до заяв 
батьків у першочерговому порядку отримують дошкільну та 
загальну середню освіту.
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16. Здійснення заходів щодо 
забезпечення безоплатного 
харчування учнів загально
освітніх навчальних закладів 
та звільнення від плати за 
харчування вихованців

Постійно За рішенням окремих рай-, міськрад та сільських рад у 
2017/2018 навчальному році було організоване безкоштовне 
харчування в навчальних закладах для дітей, батьки яких є 
учасниками АТО.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль



12

дошкільних навчальних закла
дів, батьки яких є учасниками 
антитерористичної операції

17. Забезпечення звільнення від 
плати за перебування в 
інтернатних закладах дітей, 
батьки яких беруть або брали 
участь в антитерористичній 
операції

Постійно Від плати за перебування в інтернатних закладах звільнено 
44 дитини, батьки яких беруть або брали участь в 
антитерористичній операції.
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18. Поширення інформації щодо 
заходів міжнародного характе
ру, які проходитимуть в Украї
ні та за кордоном, стосовно 
соціального захисту учасників 
антитерористичної операції та 
їх сімей

Постійно До управління міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції облдержадміністрації не надходила 
інформація щодо заходів міжнародного характеру, які 
проходитимуть в Україні та за кордоном, стосовно 
соціального захисту учасників антитерористичної операції та 
їх сімей.
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19. Забезпечення інформаційного 
супроводу основних заходів 
щодо соціального захисту 
учасників антитерористичної 
операції та їх сімей, соціальної 
реабілітації зазначених осіб

Постійно Інформування громадськості Рівненської області щодо 
роботи із соціальної та професійної адаптації учасників АТО, 
членів їх сімей здійснюється через друковані ЗМІ, місцеве 
телерадіомовлення та мережу Інтернет. Також інформаційна 
робота проводиться, зокрема, і через веб-ресурси місцевих 
органів виконавчої влади. Зокрема, інформація щодо 
соціальної та професійної адаптації учасників АТО 
розміщується на головній сторінці офіційного веб-сайту 
облдержадміністрації у рубриці «Соціальний захист» 
(підрубрики «Для учасників АТО», «Санаторно-курортне 
лікування»). Також на сайті розміщено банер Центру 
допомоги учасникам АТО.

Окрім того, управлінням забезпечено підготовку та 
розміщення у рубриці «Новини» на офіційному веб-сайті 
РОДА у грудні ц.р. тематичних повідомлень: «3 наступного 
року зростуть посадові оклади військових» (04.12.2017), 
«Глава держави: Військові, що в цьому році воювали в зоні 
АТО, отримають премії», «Рівненських військових 
нагородили до Дня Збройних Сил України» (06.12.2017), 
«Вітання Президента військовослужбовцям, працівникам та 
ветеранам Сухопутних військ Збройних Сил України з нагоди
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професійного свята» (12.12.2017), «В острозькі родини 
учасників АТО завітали помічники Святого Миколая»
(19.12.2017) , «На Рівненщині запрацював перший в Україні 
Центр реабілітації наслідків нейротравм» (23.12.2017), «Гроші 
на квартири отримали 22 сім’ї  учасників АТО з Рівненщини»
(26.12.2017) , «Військові з Рівненщини, звільнені з полону, 
Новий рік і Різдво зустрінуть у шпиталі», «У січні «мобільні 
офіси» проконсультують жителів 15 районів Рівненщини 
(ГРАФІК)» (29.12.2017).

Зазначені повідомлення оприлюднено на сторінці ОДА у 
соцмережі РасеЬоок, у стрічці «Рівненські новини» на Цкг.Неі, 
оперативно надіслано електронною поштою в редакції 
друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження та окремих 
загальноукраїнських, телерадіокомпаній, місцевих Інтернет- 
ресурсів для оприлюднення.

Також управлінням забезпечено підготовку та розміщення 
у рубриці «Анонси подій» на офіційному веб-сайті РОДА 
прес-анонсів про заходи щодо соціального захисту учасників 
АТО, оперативне інформування редакцій місцевих і низки 
загальноукраїнських ЗМІ про заплановані заходи.

20. Проведення роз’яснювальної 
роботи щодо різного виду 
соціальних допомог, 
компенсацій, субсидій та пільг, 
пенсійного забезпечення 
учасників анггитерористичної 
операції та членів їх сімей, 
надання всебічної допомоги 
при їх оформленні

Постійно Структурними підрозділами головного управління 
Пенсійного фонду України в області регулярно проводиться 
роз’яснювальна робота щодо пенсійного забезпечення 
учасників АТО та членів їх сімей, умови пенсійного 
забезпечення зазначеної категорії роз'яснюються в ЗМІ.

Станом на 01.01.2018 регулярно проводиться 
роз’яснювальна робота щодо пенсійного забезпечення 
учасників АТО та членів їх сімей, умови пенсійного 
забезпечення зазначеної категорії роз’яснюються в ЗМІ. 
Призначено 126 пенсі в разі втрати годувальника членам сімей 
69 загиблих учасників АТО - середній розмір пенсії складає 
2562,28 грн.
-160  пенсій по інвалідності -  середній розмір 3123,80 грн.
- Проведено перерахунки 391 пенсіонерам - демобілізованим 
учасникам АТО.
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3 метою забезпечення максимальної зручності 
демобілізованим, учасникам антитерористичної операції, 
членам їх сімей та членам сімей загиблих учасників АТО при 
оформленні пільг на оплату житлово-комунальних послуг та 
вирішення інших питань, для удосконалення роботи з даного 
напряму в області організовано прийом необхідних документів 
за принципом „єдиного вікна”.

Організації - надавачі житлово-комунальних послуг 
надали установам, де здійснюється прийом демобілізованих, 
учасників антитерористичної операції, членів їх  сімей та 
членів загиблих учасників АТО зразки бланків заяв та перелік 
документів на отримання пільгової знижки з оплати 
електроенергії, послуг з газо-, водо-, теплопостачання, 
телекомунікаційних послуг.

21. Безкоштовне надання медичної 
допомоги учасникам 
антитерористичної операції, яким 
встановлена група інвалідності

Постійно 3 жовтня 2014 року в КЗ «Рівненський обласний госпіталь 
інвалідів війни» Рівненської обласної ради надається 
стаціонарна допомога та здійснюються реабілітаційно- 
оздоровчі заходи учасникам антитерористичної операції.

Всі військовослужбовці і демобілізовані пацієнти 
госпіталю проходять курс медичної, психологічної і 
психосоматичної реабілітації з обов’язковим оглядом і в разі 
необхідності лікуванням у лікаря-психолога медичного в 
спеціально обладнаному кабінеті психоемоційного 
розвантаження. М едична допомога учасникам АТО надається 
безкоштовно.

За звітний період (жовтень 2014 року — січень 2018 
року) в госпіталі оздоровилося 2474 учасники 
антитерористичної операції.

У стадії 
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22. Надання в умовах цілодобового, 
денного стаціонару і 
телефонного зв’язку психологіч
ної та інших видів допомог 
учасникам антитерористичної 
операції та їх сім'ям

Постійно За даними комунального закладу "Рівненський центр 
соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради 
- у звітному періоді особи, що брали участь в 
антитерористичній операції та члени їх сімей, в цілодобовому 
стаціонарі центру не перебували.
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23. Контролювати забезпечення 
роботодавцями неухильного

Постійно Контрольні заходи з питань додержання роботодавцями 
соціальних гарантій військовослужбовцям, які були призвані
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виконання вимог статті 119 
Кодексу законів про працю 
України щодо забезпечення 
гарантій для працівників на час 
виконання державних або 
громадських обов’язків

на військову службу під час мобілізації, на особливий період, 
на підприємствах, установах, організаціях області у грудні 
2017 року не проводились.

До Управління Держпраці у Рівненській області надійшло 
звернення від Пукас Галини Іванівни, мами призваного на 
строкову військову службу Пукаса Назара Вікторовича, щодо 
неправомірного звільнення його з роботи з Радивилівського 
професійного ліцею. А також надійшло звернення з КЗ 
«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Рівненської обласної ради, з проханням надати 
роз’яснення щодо законності збереження місця роботи, 
посади та середнього заробітку за Кривком Костянтином 
Олександровичем, який уклав контракт про проходження 
військової служби.

За звітний період п.р. прийнято участь у 10 заходах 
превентивного характеру щодо застосування законодавства 
щодо пільг та гарантій працівникам, призваним на військову 
службу.

24. Надання одноразової 
матеріальної допомоги сім'ям 
загиблих учасників 
антитерористичної операції

Постійно Відповідно до обласної програми матеріальної підтримки 
найбільш незахшцених верств населення на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 
16.11.2012 № 728, за рахунок коштів обласного бюджету:

у 2014-2015 роках з обласного бюджету 64 сім'ям 
загиблих військовослужбовців надано грошову допомогу в 
сумі 3893,0 тис. гривень.

у 2016 р. 22 сім'ям загиблих військовослужбовців 
надано грошову доїюмогу в сумі 1160,0 тис. гривень.

у 2017 р. 11 сім'ям загиблих військовослужбовців 
надано грошову допомогу в сумі 550,0 тис. гривень.

За рахунок коштів місцевих бюджетів 5100 
демобілізованим учасникам АТО виділено 5326,8 тис. гривень.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

25. Опрацювання питання щодо 
організації відпочинку (з 
наданням оздоровчих або 
санаторно-курортних послуг) 
демобілізованих

Постійно Для здійснення відшкодування вартості санаторно- 
курортних путівок на 2017 рік Рівненській області 
розподілено асигнувань за бюджетною програмою 2505150 
"Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та
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військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького 
складу та працівників, які 
брали участь в 
антитерористичній операції, 
членів їх сімей (дружини, 
чоловіка та неповнолітніх 
дітей)

професійної адаптації учасників антитерористичної операції 
та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної 
операції санаторно-курортним лікуванням" у сумі 2 419,2 тис. 
гривень.

Станом на 01.01.2018 структурними підрозділами з 
питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад забезпечено санаторно- 
курортним лікуванням 386 постраждалих учасників 
антитерористичної операції, з них - 377 УБД та 9 інвалідів 
війни, що становить 100 відсотків від доведеного.

26. Забезпечення співпраці з 
органами місцевого 
самоврядування щодо 
розроблення та затвердження 
порядку транспортного 
обслуговування та графіка 
транспортування у містах, 
селищах та селах учасників 
антитерористичної операції, які 
мають поранення, до закладів 
охорони здоров’я, протезно- 
ортопедичних підприємств та 
установ, в яких вони отримують 
послуги згідно з медичними 
показаннями, транспортом 
державних і комунальних 
підприємств, установ та 
організацій регіону, 
пристосованим для перевезення 
лежачих хворих та осіб, які 
пересуваються на кріслах 
колісних

Постійно В області забезпечено співпрацю з органами місцевого 
самоврядування щодо розроблення та затвердження порядку 
транспортного обслуговування та графіка транспортування у 
місті, селищі та селах учасників антитерористичної операції, 
які мають поранення, до закладів охорони здоров’я, протезно- 
ортопедичних підприємств та установ, в яких вони отримують 
послуги згідно з медичними показаннями, транспортом 
державних і комунальних підприємств, установ та організацій 
району, пристосованим для перевезення лежачих хворих та 
осіб, які пересуваються на кріслах колісних.

За фінансової підтримки Європейського союзу при 
Рівненському міському товаристві інвалідів з порушенням 
опорно-рухового апарату створено службу "Інватаксі" та 
Сервісний центр. Диспетчерська служба приймає замовлення 
на транспортне перевезення людей з особливими потребами, 
які користуються візками та медичними ходунами, ремонт 
засобів пересування' розробляє графік руху на кожен день та 
здійснює облік бажаючих скористатися такими послугами. 
Інвалід-візочник може замовити мікроавтобус з підйомником 
для проїзду в межах обласного центру до 25 км. В першу чергу 
здійснюються поїздки в медичні, реабілітаційні та навчальні 
заклади. Такий же транспорт придбано у Радивилівському та 
Рівненському районах. Послуги по перевезенню людей з 
особливими потребами, які користуються візками та 
медичними ходунами, надаються безкоштовно.
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В м. Рівне на тролейбусних маршрутах міста діє один 
низькопідлоговий тролейбус марки "ЛАЗ", який був 
придбаний комунальним підприємством 
"Рівнеелектроавтотранс", в якому покращена система 
керування і яким можуть скористатися пасажири, які 
пересуваються на милицях чи інвалідних візках. Також на 
автобусні маршрути для роботи у звичайному режимі руху 
залучаються великоміські автобуси "МАЙ", які пристосовані 
для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

27. Подати пропозиції 
Міністерству охорони 
здоров’я України щодо 
приведення штатних 
нормативів психологів 
закладів охорони здоров’я, в 
яких здійснюватиметься 
реабілітація демобілізованих 
військовослужбовців, у 
відповідність з потребами 
таких закладів

Постійно Всі військовослужбовці і демобілізовані пацієнти 
проходять курс медичної, психологічної і психосоматичної 
реабілітації з обов'язковим оглядом і в разі необхідності 
лікуванням у лікаря-психолога у спеціально обладнаному 
кабінеті психоемоційного розвантаження в Комунальному 
заклади "Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни" 
Рівненської обласної ради. Протягом звітного періоду 
отримали психологічну допомогу 911 учасників 
антитерористичної операції.
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28. Сприяння залученню 
учасників антитерористичної 
операції до проведення у 
навчальних закладах заходів з 
військово-патріотичного 
виховання, організації 
зустрічей з трудовими 
колективами підприємств, 
установ та організацій

Постійно У навчальних закладах області проводяться заходи на 
патріотичну тематику, на які запрошуються учасники 
антитерористичної операції.

3 метою формування патріотизму у дітей та учнівської 
молоді до Дня захисника України в закладах освіти області 
упродовж верес ня-жовтня проведено патріотичну акцію «Мій 
вклад у справу миру». Під час акції, яка полягала у плетінні 
маскувальних сіток.для учасників антитерористичної операції, 
сплетено 98 сіток та передано волонтерами в зону АТО.

Учнівсько-педагогічними колективами навчальних 
закладів забезпечено проведення тематичних уроків та лекцій, 
інформаційних лінійок, виховних годин, флешмобів до Дня 
Захисника України із залученням волонтерів, учасників 
бойових дій, учасників Революції Гідності.

3 метою реалізації військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді організовано обладнання у загальноосвітніх
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навчальних закладах області інформаційних куточків, стендів, 
які міститимуть інформацію про жителів населеного пункту, 
району, області, які є учасниками антитерористичної операції, 
загинули у зоні АТО. Названі матеріали можуть бути 
розміщені у кабінетах «Захисту Вітчизни», шкільних музеях, 
інших загальнодоступних місцях.

29. Вжиття заходів до створення 
центрів психологічної 
реабілітації і лікування, служб 
соціально-психологічного 
відновлення учасників 
антитерористичної операції на 
базі діючих установ і закладів 
охорони здоров’я та 
соціального захисту із 
залученням до їх роботи 
висококваліфікованих 
спеціалістів, волонтерів, 
запровадження в таких 
центрах сучасних 
апробованих методик 
відновлення здоров’я та 
позбавлення демобілізованих 
військовослужбовців 
посттравматичного синдрому

Постійно Адміністрацією Комунального закладу „Рівненський 
обласний госпіталь інвалідів війни” Рівненської обласної ради 
розглянуто питання щодо збільшення штатних нормативів 
госпіталю, зокрема, введення 1,0 посади лікаря-психолога для 
забезпечення реабілітації учасників антитерористичної 
операції та збільшення відповідного фінансування закладу.

Норми грошових витрат в Комунальному закладі 
„Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни” Рівненської 
обласної ради на харчування і медикаменти з розрахунку на 
одного хворого в день відповідають вимогам Постанови 
Кабінету М іністрів України від 26.04.2007 №  680 „Про 
збільшення норм грошових витрат на харчування та 
медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів 
війни”.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

ЗО. Проведення роботи з пошуку 
додаткових джерел для 
зміцнення матеріально- 
технічної бази центрів, закладів 
та установ, що надають 
учасникам антитерористичної 
операції послуги з реабілітації, 
лікування та адаптації, зокрема, 
із залученням міжнародної 
допомоги для створення 
загальнодержавної системи 
реабілітації та адаптації 
учасників антитерористичної 
операції

Постійно Проводиться робота з пошуку додаткових джерел для 
зміцнення матеріально-технічної бази закладів та установ, що 
надають учасникам антитерористичної операції послуги з 
реабілітації, лікування та адаптації, зокрема, із залученням 
міжнародної допомоги для створення загальнодержавної 
системи реабілітації та адаптації учасників антитерористичної 
операції.
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31. Розробка та впровадження 
короткотермінових 
(двотижневих) і тривалих 
курсів психологічної 
реабілітації соціалізації для 
учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей, 
обмін досвідом і практикою, 
підготовка і перепідготовка 
соціальних працівників та 
психологів

Постійно Рівненським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти (далі -  РОІППО) ведеться цілеспрямована 
робота з підготовки та підвищення кваліфікації соціальних 
працівників та психологів з метою забезпечення роботи з 
дітьми, соціального захисту, адаптації, психологічної 
реабілітації, та якісної професійної підготовки фахівців, які 
працюють в навчальних закладах області.

Щ орічно проводяться двотижневі та тритижневі курси для 
соціальних педагогів, практичних психологів. На 2017-2018 
навчальний рік заплановано проведення 7 груп курсів, якими 
буде охоплено близько 150 практичних психологів та 
соціальних педагогів області.

До програм підвищення кваліфікації включені: науково- 
методичні семінари, конференції, на яких розглядають 
проблеми психологічної допомоги особам після пережитих 
психотравм, тренінги з організації роботи з дітьми, що стали 
жертвами або свідками насильства. Під час науково- 
методичних семінарів для психологів закладів освіти 
Рівненської області з психологічної допомоги школярам з 
проявами агресії, семінарів-практикумів соціальних педагогів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів планується використання 
арт-технік для активізації внутрішніх ресурсів людини.

Із практичними психологами області під час курсів 
підвищення кваліфікації проводяться практичні заняття з тем: 
«Профілактична робота педагога-психолога з попередження 
насильства у сім’ї», «Методи профілактики насильства 
орієнтовані на молодіжне середовище», «Види та форми 
пропедевтичної роботи педагога з підлітками щодо 
попередження насильства».

Читаються спецкурси: «Навички кризового консультування 
та розвиток психосоціальної стійкості до стресу», «Психолого- 
педагогічні аспекти профілактики насильства в молодіжному 
середовищі», «Розвиток соціально-психологічної
компетентності засобами ефективної комунікативної 
взаємодії», «Використання методів символдрами у наданні
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соціально-педагогічної допомоги дітям вразливих категорій», 
«Навички кризового консультування та розвиток 
психосоціальної стійкості до стресу».

ЗО жовтня 2017 року у комунальному закладі 
«Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ 
ступенів» Рівненської обласної ради, Папуша В.В., старший 
викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти 
провів семінар з теми: «Формування моральної поведінки 
дитини як напрям віктимологічної профілактики».

Викладачі кафедри педагогіки, психології та корекційної 
освіти разом зі слухачами курсів початкових класів, 
вихователів ДНЗ, керівників гуртків взяли участь у тренінгу 
«Хвилинки внутрішнього миру», який відбувся 31 жовтня 
2017 року в актовій залі РОШПО. Тренінг проводила голова 
Всеукраїнської ГО «Жіночий центр Януа Віте» Ілона 
Шукшина.

На сайті РОШПО розміщено нормативні та навчально- 
методичні рекомендації на допомогу педагогічним 
працівникам області з проблем психологічної реабілітації, 
роботи соціальних педагогів з дітьми з питань профілактичної 
та інформаційно-консультативної роботи, методик 
відновлення здоров’я та позбавлення посттравматичного 
синдрому.

34. Виділення коштів з обласного 
бюджету, в тому числі для 
надання інших субвенцій 
місцевим бюджетам на 
придбання житла учасникам 
антитерористичної операції, 
інвалідам Ш групи, які не 
підпадають під дію постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2015 року № 348 
"Про затвердження Порядку 
та умов надання субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на

Постійно У 2017 році за бюджетною програмою по КПКВК 2511120 
"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-П групи, 
визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов" для області було
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будівництво(придбання) 
житла для сімей загиблих 
військовослужбовців, які 
брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а 
також для інвалідів І-ІІ групи з 
числа військовослужбовців, 
які брали участь у зазначеній 
операції, та потребують 
поліпшення житлових умов"

Заступник голови адміністрації

Шамак Олексій Олександрович
вик. Кульчицька Тетяна Ананіївна, (0362) 26 84 41

передбачено фінансування в розмірі 14 570,9 гривень. За 
вказані кошти буде забезпечено житлом 22 сім’ї, які брали 
безпосередню участь в АТО. Зокрема серед них, 15 сімей 
загиблих учасників АТО та 7 інвалідів І-ІІІ групи з числа 
учасників АТО.

Станом на 01.01.2018 року за вищевказані кошти придбано 
15 квартир.

В.Ундір


