Додаток до листа
від ________№ __________

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Обласної комплексної програми на 2015-2017 роки щодо соціальної підтримки, адаптації
військовослужбовців учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вшанування пам’яті загиблих та обласну
координаційну раду з вирішення проблемних питань військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей” за станом на 01.01.2018 року
№
з/п
1

1.

2.

Перелік заходів Програми

Стан виконання

2
3
РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка, медичне обслуговування військовослужбовців, учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей
Утворити
робочі
групи
для
вирішення
проблемних
питань
учасників бойових дій, які брали
безпосередню
участь
в
антитерористичній операції, та сімей
загиблих військовослужбовців –
учасників АТО, які проживають на
території
району,
міста
(із
залученням
спеціалістів
структурних
підрозділів
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
територіальних
управлінь (відділів) центральних
органів
виконавчої
влади,
військкоматів,
представників
громадських організацій, волонтерів,
благодійників тощо)
Робочим групам відвідати кожного
військовослужбовця – учасника
антитерористичної
операції,
та
членів сімей загиблих учасників
АТО, провести детальне анкетування
всіх учасників АТО за анкетою,

В райдержадміністраціях та міськвиконкомах створено та діють робочі групи для
вирішення проблемних питань учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, та сімей загиблих військовослужбовців учасників АТО, які
проживають на території району, міста (із залученням спеціалістів структурних підрозділів
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, територіальних управлінь (відділів) центральних
органів виконавчої влади, військкоматів, представників громадських організацій,
волонтерів, благодійників).
Робочі групи шляхом анкетування за розробленими анкетами відвідують кожного
учасника АТО, визначають їх соціальні потреби, за результатами якого органи виконавчої
влади на місцях розробляють власні програми соціальної підтримки даної категорії
громадян. В анкетах зазначено контакти учасника АТО для зворотного зв’язку, програми
вважатимуться виконаними після вирішення всіх проблемних питань кожного учасника
АТО.
За попередніми даними військових формувань учасниками антитерористичної операції є
понад чотири тисячі військовослужбовців з числа мешканців області, з них більше 500
зазнали поранень, 93 загинули (інформація щодо загибелі ще 3 осіб, уточнюється).
За даними райдержадміністрацій, міськвиконкомів станом на 1 січня 2018 року 4739
учасників АТО, яким встановлено статус учасника бойових дій та видано відповідне
посвідчення, взято на облік для призначення відповідних пільг та компенсацій згідно
чинного законодавства управліннями соціального захисту населення райдержадміністрацій,
міськвиконкомів.

Примітки
4

2

3.

4.

5.

розробленою
департаментом
соціального захисту облдержадміністрації (додаток 2 до Програми))
За
результатами
анкетування
розробити
із
залученням
громадських
організацій
та
затвердити в установленому порядку
районні (міські) програми на 2015 –
2017 роки соціальної підтримки
військовослужбовців,
учасників
антитерористичної
операції
та
членів їх сімей, вшанування пам’яті
загиблих
Рекомендувати взяти шефство над
кожною сім’єю загиблого учасника
АТО (за участю депутатів всіх
рівнів, благодійників, меценатів)
Утворити інформаційно-консультативний центр для надання допомоги
військовослужбовцям,
учасникам
антитерористичної операції, членам
їх сімей, членам сімей загиблих
учасників
АТО,
надання
їм
відповідних послуг за принципом
„єдиного вікна”, а також соціальних
та медичних послуг із виїздом у
місця проживання демобілізованих
військовослужбовців і запровадження роботи телефонної „гарячої лінії”
(із
залученням
спеціалістів
структурних підрозділів облдержадміністрації,
територіальних
управлінь
центральних
органів
виконавчої влади, військкомату,
представників громадських організацій, волонтерів, благодійників
тощо).

На основі проведеного моніторингу затверджено районні та міські програми на 2015-2017
роки щодо соціальної підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, вшанування пам’яті загиблих, а також доповнено існуючі
програми розділами з питань соціального захисту учасників АТО та їх сімей.
Станом на 1 січня 2018 року проанкетовано 2899 осіб з числа учасників АТО та членів
сімей загиблих та визначено їх соціальні потреби. Складено соціальні паспорти сімей
зазначеної категорії. Робота щодо анкетування вищевказаних осіб продовжується по мірі їх
демобілізації.
Депутатами різних рівнів, благодійниками та меценатами взято шефство над сім’ями
загиблих учасників АТО.
Створено
інформаційно-консультативний
центр
для
надання
допомоги
військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, членам
сімей загиблих учасників АТО, надання їм відповідних послуг за принципом „єдиного
вікна”, а також соціальних та медичних послуг із виїздом у місця проживання
демобілізованих військовослужбовців. Запроваджено також роботу телефонної „гарячої
лінії” (тел. (03122) 3-55-46, 61-74-76, 61-54-05 ).
Крім того, працюють :
Гаряча телефонна лінія для волонтерів:
Обласна "гаряча" телефонна лінія для оперативного опрацювання інформації, яка надходить
від волонтерів та громадських організацій стосовно антитерористичної операції на сході
України (0312) 69-60-18;
«Гарячі» лінії УСБУ в Закарпатській області:
В Управлінні СБУ в Закарпатській області цілодобово діють номери телефонів, за якими
громадян просять звертатися у разі виявлення небезпечних предметів, а також повідомляти
про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб та інформацію про наміри
здійснення сепаратистської та терористичної діяльності:
(0312) 61-31-00,
066-899-78-38 (МТС);
097-256-54-30 (Київстар);
063-345-39-91 (Life).
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«Гарячі» лінії УМВС в Закарпатській області:
Закарпатська міліція запроваджує контактні телефони оперативних штабів міськрайорганів
області, на які закарпатці та гості нашого краю зможуть повідомляти інформацію щодо
можливих проявів тероризму та екстремізму в краї, а також про проблеми, пов′язані з
мобілізаційним призовом до лав Збройних Сил. 69-50-09
Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації (правопопередником департаменту)
видано наказ від 31.03.2015 року №143-о ,,Про виконання обласної комплексної програми
на 2015-2017 роки, щодо медичного обслуговування військовослужбовців учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей, вшанування пам’яті загиблих та обласну
координаційну раду з вирішення проблемних питань військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей”, яким забезпечено організацію належної
медичної допомоги демобілізованим членам АТО та членам їх сімей, за принципом
,,єдиного вікна”. Розроблено та розповсюджено у закладах охорони здоров’я і розміщено
на веб-сайті департаменту ,, Дорожню карту щодо надання медичної допомоги
військовослужбовців, учасникам антитерористичної операції (АТО), та членам їх сімей”, що
містить інформацію про заклади охорони здоров’я із зазначенням номерів контактних
телефонів, телефонів ,,гарячих ліній”
Медична «гаряча лінія» для воїнів АТО:
Для оперативного вирішення проблемних питань щодо надання медичної допомоги
військовослужбовцям, які повернулися із зони проведення АТО, працює телефон «гарячої
лінії»: (0312) 64 12 06 – Ужгород, моб. тел. 0504320779
Закарпатський обласний контактний центр: всі дзвінки від громадян приймають фахівці
Контактного центру за єдиним безкоштовним номером телефону обласної «гарячої лінії»
0-800-501-484 та невідкладно надсилають на опрацювання відповідним органам виконавчої
влади, які розглядають звернення та надають письмові відповіді заявникам.
6.

Надання одноразової матеріальної
допомоги
учасникам
антитерористичної операції, пораненим,
травмованим (або одному з членів їх
сімей), сім’ям загиблих мешканців
Закарпатської області – учасників
антитерористичної операції

У 2017 році збільшено розмір одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям,
учасникам антитерористичної операції. Таким чином, розмір матеріальної допомоги
пораненим військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції становить від 10
до 30 тис. грн. (встановлюється відповідно до рішення комісії Закарпатської обласної ради);
розмір
матеріальної
допомоги
пораненим
військовослужбовцям,
учасникам
антитерористичної операції становить 2,5 тис. гривень.
Видатки обласного бюджету на виплату матеріальної допомоги для даної категорії
громадян станом на 01.01.2018 року склали – 2,7 млн. гривень (в тому числі 84 пораненим
учасникам АТО у сумі 862,5 тис. грн., та 367 учасникам АТО у сумі 876,5 тис. гривень. З
початку року за рахунок коштів обласного бюджету здійснено виплати 10 сім’ям загиблих
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7.

Придбання житла (якщо вони його
потребують та перебувають на
обліку для поліпшення житлових
умов) для членів сімей загиблих у
зоні АТО військовослужбовців

мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції у сумі 1,0 млн.
гривень).
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 19.10.2016 № 719 „Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей”, відповідно до якої передбачено
компенсацію на закупівлю житла даній пільговій категорії громадян.
Для надання грошової компенсації на закупівлю житла пільговій категорії громадян
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №119 від 21.02.2017 „Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” та „Розподілу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим –
восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктам
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, на 2017 рік”, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 07.06.2017 № 375-р, у 2017 році для 5 сімей вищезазначених
категорій громадян, що проживають в області (4 сім’ї загиблих, 1-на сім’я інваліда ІІ групи)
для Закарпатської області з державного бюджету надійшло 2,395 млн. гривень, які у
повному обсязі відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 21.06.2017
№306 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік” розподілено. Станом на
01.01.2018 всі 5 сімей вищевказаної пільгової категорії (м. Ужгород (2 сім’ї загиблих), м.
Хуст (інвалід ІІ групи), м. Свалява (сім’я загиблого), м. Тячів (сім’я загиблого)), вже
придбали собі житло за кошти зазначеної державної субвенції на загальну суму 2,395 млн.
грн.
Крім того, для ще 5 сімей вищевказаної пільгової категорії (2 сімей загиблих, 3 сімей
інвалідів І-ІІ групи) відповідно до Розподілу вищезазначеної субвенції, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 673-р, для Закарпатської
області виділено 3,56 млн. гривень, яка станом на 08.12.2017 року в Закарпатську область
надійшла повністю. Станом на звітну дату, 4 сім’ї даної пільгової категорії (м. Ужгород (2
сім’ї інвалідів ІІ групи), м. Мукачево (сім’я загиблого), м. Мукачево (сім’я інваліда ІІ групи)
придбали собі житло за кошти зазначеної державної субвенції на загальну суму 3,308 млн.
грн. (у тому числі 3,123 млн.грн. з державного бюджету, та 185,0 тис. грн. з місцевих
бюджетів).
Також, станом на звітну дату всі 20 сімей даної пільгової категорії (11 сімей загиблих, 9
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8.

Виявлення та облік учасників АТО
та членів сімей загиблих учасників
АТО, які потребують поліпшення
житлових умов, але не перебувають
на квартирному обліку

9.

Поліпшення
житлових
учасників
АТО,
які
потребують

10.

Забезпечення учасникам АТО та
членам сімей загиблих можливості
реалізувати право на безоплатне
передавання земельних ділянок із
державної (комунальної) власності

умов
цього

інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції), що
стали на облік в 2016 році, вже придбали собі житло за кошти державної субвенції, що була
профінансована з частковим дофінансуванням місцевими бюджетами у 2016 році на
загальну суму 12,4 млн.грн (у тому числі 11,09 млн.грн. з державного бюджету, та 1,32
млн.грн з місцевих бюджетів).
При виявленні учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО, які потребують
поліпшення житлових умов, але не перебувають на квартирному обліку відділами
містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрацій (міськвиконкомів) спільно з органами місцевого самоврядування
продовжуються роботи щодо взяття на облік для поліпшення житлових умов даної категорії
осіб.
При виявленні учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО, які потребують
поліпшення житлових умов, але не перебувають на квартирному обліку відділами
містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрацій (міськвиконкомів) спільно з органами місцевого самоврядування
продовжуються роботи щодо взяття на облік для поліпшення житлових умов даної категорії
осіб.
Учасники АТО, які проживають в сільській місцевості та потребують поліпшення
житлових умов, можуть скористатися пільговими кредитами за рахунок програми «Власний
дім». Згідно з зазначеною програмою, учасники антитерористичної операції обслуговуються
першочергово. Крім того, розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.08.2017 року
№400 затверджено Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді,
учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 20182022 роки, відповідно до якої будуть створені належні умови для забезпечення житлом
молодих сімей та одиноких молодих громадян, учасників АТО та членів їх сімей,
внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Закарпатській області, шляхом створення
сприятливих умов для будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і
забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового
кредитування (50*50).
Орієнтовні обсяги фінансування за вказаною програмою становлять 168,3 млн.гривень в
тому числі 70,3 млн.грн з обласного бюджету, міських та районних бюджетів - 49,2 млн.грн,
інших джерел не заборонених законодавством – 48,8 млн.грн.
Відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській
області до органів виконавчої влади (в тому числі і до Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області) та органів місцевого самоврядування за станом на
01.01.2018 подано 5878 заяв учасників АТО та членів їх сімей на отримання земельних
ділянок.
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для будівництва та обслуговування
За результатом розгляду заяв надано
3898 дозволів на розроблення проектів
житлового будинку, господарських землеустрою (на загальну площу 1163,1639 га), 657 особам по різним причинам відмовлено у
будівель і споруд (присадибна наданні дозволу.
ділянка)
Розподіл за видами цільового призначення земель щодо ділянок, по яких прийнято
рішення, розпорядження, наказ щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою є
наступним:
1296 земельних ділянок загальною площею 124,8753 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
1677 земельні ділянки загальною площею 195,4104 га для індивідуального садівництва;
845 земельних ділянок загальною площею 837,8514 га для ведення особистого
селянського господарства
80 земельних ділянок загальною площею 5,00 га для індивідуального дачного
будівництва.
Із загальної кількості наданих дозволів на розроблення проектів землеустрою (3898
дозволів) по 1626 земельних ділянках прийнято рішення щодо затвердження проекту
землеустрою та передачу ділянки у власність (з них 1234 земельних ділянок передано у
власність Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області).
11.

Встановлення
додаткових
до
Окремі органи місцевого самоврядування встановлюють додаткові пільги сім’ям
передбачених законодавством пільг загиблих учасників АТО.
учасникам бойових дій та членам
Зокрема, згідно рішення Мукачівської міської ради для однієї сім’ї даної пільгової
сімей загиблих в АТО
категорії для закупівлі житла додатково до субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на 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, на 2017 р. виділено кошти з місцевого бюджету у сумі 185,0
тис грн. Для придбання житла для 4 сімей (2 сім’ї загиблих та 2 сім’ї інвалідів І-ІІ групи) за
таку ж субвенцію у 2016 році, Мукачівською міською радою було додатково виділено 1,3
млн.грн..
Станом на 01.01.2018 року за рахунок коштів місцевих бюджетів одноразову матеріальну
допомогу отримав 1456 учасник АТО на загальну суму 1,9 млн. гривень та 53 членів сімей
учасників АТО на загальну суму 1,2 млн. гривень.
Відповідно до загальнообласної програми Турбота 8 учасникам бойових дій
відшкодовано витрати за самостійно придбані путівки на суму 56,8 тис.грн., крім того за
кошти місцевого бюджету забезпечено закупівлю санаторно-курортного лікування для 1
учасника АТО на суму 6,3 тис.грн.
705 учасників АТО та 22 членів сімей учасників антитерористичної операції забезпечено
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12.

Забезпечення
безкоштовним
оздоровленням та відпочинком дітей
загиблих
учасників
АТО
та
поранених учасників АТО, які
втратили працездатність

13.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей загиблих учасників
АТО – учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Забезпечення безкоштовним триразовим
харчуванням
вихованців
дошкільних навчальних закладів з
числа дітей військовослужбовців,
які загинули під час проведення
АТО
Звільнення дітей учасників АТО від
сплати за додаткові освітні послуги
у
державних
і
комунальних
навчальних
закладах,
дитячоюнацьких
спортивних
школах,
школах естетичного виховання та
гуртках, студіях і секціях при
дошкільних,
позашкільних
і
культурно-освітніх закладах

14.

15.

безкоштовний проїзд у приміському та міжміському автомобільному і залізничному
транспорті.
Протягом 2017 року Мукачівським МВК для 15 членів сімей загиблих
військовослужбовців учасників АТО (по 500 грн. кожному) виділено кошти для
виготовлення технічної документації на оформлення земельних ділянок у розмірі 7 тис.грн.
Крім того, Мукачівським МВК з місцевого бюджету виділено 10,0 тис грн. на ремонт житла
члену сім’ї загиблого учасника АТО та 305,0 тис.грн. одноразової матеріальної допомоги на
облаштування житла членам сім’ї загиблого учасника АТО.
У музейних і бібліотечних закладах області створено 73 тематичні виставки та експозиції,
які присвячені героїзму учасників АТО.
В області проживають 1724 дітей учасників АТО (з них 1690 - дітей учасників АТО та 34 дитини з числа загиблих учасників АТО). Питання про оздоровлення дітей, батьки яких
загинули, постраждали або беруть участь в АТО, перебуває на контролі департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації. Станом на 01.01.2018 року
оздоровлено 842 дитини учасників АТО (з них 838 – дітей учасників АТО та 4 – дитини з
числа загиблих учасників АТО) в дитячих санаторно-курортних закладах.
Крім того, за інформацією департаменту освіти облдержадміністрації було організовано
оздоровлення 240 дітей різних категорій в тому числі і дітей учасників АТО.
Відділами (управліннями) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів, навчальними
закладами обласного підпорядкування забезпечуються безкоштовним харчуванням обідами
учні 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - діти загиблих учасників АТО.
Вихованці дошкільних навчальних закладів зазначеної категорії забезпечуються
безкоштовним триразовим харчуванням.
Крім того, діти учасників АТО у першочерговому порядку зараховуються до дошкільних
навчальних закладів та звільняються від сплати за додаткові освітні послуги в дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
Станом на 01.01.2018 року видатки місцевих бюджетів для реалізації пільги з
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей загиблих учасників АТО склали 1,08
млн.грн. гривень, а для реалізації пільги по оплаті за навчання у дошкільних, позашкільних
закладах (школах естетичного виховання, спортивних школах тощо) видатки склали 414,2
тис. гривень.
Послуги у сфері фізичної культури та спорту, що надаються дитячо-юнацькими
спортивними школами на території Закарпатської області, здійснюються на безоплатній
основі незалежно від форм власності та підпорядкування зазначених закладів.

8
16.

17.

18.

19.

Першочергове
влаштування
до
дошкільних навчальних закладів
дітей дошкільного віку, один з
батьків яких – військовослужбовець,
який знаходиться або загинув у зоні
АТО
Забезпечення
зарахування
на
навчання до вищих навчальних
закладів на пільгових умовах (поза
конкурсом)
дітей
загиблих
учасників АТО
Надання пільг з оплати за навчання
студентів, батьки (один із них) яких
загинули під час участі в АТО

Право на першочергове влаштування дітей дошкільного віку, батьками яких є
військовослужбовці, які знаходяться або загинули у зоні АТО, до дошкільних навчальних
закладів регіону перебуває під особливим контролем.

За пропозицією департаменту освіти і науки облдержадміністрації рішенням сесії
обласної ради внесено зміни до Програми розвитку регіональної вищої освіти на 2013-2017
роки, якою було затверджено Положення про надання пільг з відшкодування оплати
навчання за контрактом студентів вищих навчальних закладів області із соціально
незахищених сімей, та доповнено даними змінами надання пільг в оплаті за навчання від
передбаченої контрактом суми студентам, батьки яких загинули під час участі в АТО,
захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, та брали або
беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
На виконання Програми додатково було збільшено обсяг її фінансування загалом на суму
600,0 тис. грн., тобто щороку, починаючи з 2015 року, у розмірі 200,0 тис. гривень.
Організовано виплату пільг за навчання у вищих навчальних закладах 9 учасникам АТО
на загальну суму 49,0 тис.грн.
Створення
при
обласних
Відповідно до наказів департаменту охорони здоров’я від 20.02.2015 №78-о „Про
лікувальних
закладах
пунктів організацію надання психологічної та психіатричної допомоги військовослужбовцям, які
надання психологічної допомоги повернулися з АТО, у т.ч. 128 окремої гірсько-піхотної бригади” та від 26.03.2015 №134-о
сім’ям загиблих та учасникам АТО
„Про медико-психологічного забезпечення та реабілітації демобілізованих учасників АТО”
у лікувально-профілактичних закладах створені кабінети психотерапевта, створені пункти
надання психологічної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної
операції, членам сімей загиблих учасників АТО в межах фонду заробітної плати та штатних
одиниць. Організований резерв профільних ліжок у закладах охорони здоров’я (не менше 30
відс.) для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим, у т.ч. з бойовими
психічними травмами та іншими кризовими станами. Протягом звітного періоду в обласній
психіатричній лікарні проходили лікування 6 військовослужбовці, які повернулися із зони
АТО.
В обласному госпіталі інвалідів війни та учасників ліквідації аварії на Чорнобильській
АЕС введено додаткову посаду лікаря-психотерапевта до існуючої 0,5 ставки лікаряпсихіатра. З травня місяця 2017 року введено 1 ставку психолога. У закладі організовано
кабінет по наданню психологічної допомоги військовослужбовцям – учасникам
антитерористичної операції та військовослужбовцям, що демобілізовані під час ротації
військових формувань. Робота проводиться як персоналом закладу так і спеціалістамипсихологами інших закладів. Особи з числа учасників АТО, що перебувають на
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амбулаторному та стаціонарному лікуванні в обласному госпіталі інвалідів війни та
учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, проходять фізичну реабілітацію у
відділенні відновного лікування у штаті якого працюють інструктор з лікувальної
фізкультури та три масажисти. За звітний період 2017 року у даному закладі проліковано та
реабілітовано 226 учасників АТО, а в загальному по області 680.
20.

Забезпечення координації роботи
між громадськими та волонтерськими організаціями, об’єднаннями, благодійними фондами із
виконавчими органами державної
влади, установами та організаціями
щодо
надання
допомоги
військовослужбовцям, які брали чи
беруть участь під час проведення
АТО, та членам їх сімей.

Райдержадміністраціями та міськвиконкомами налагоджено контакти та роботу з
волонтерськими громадськими організаціями. Діють відповідні робочі групи взаємодії з
місцевими представниками волонтерських організацій та рухів. Вивчено їх проблеми та
потреби, надається сприяння в організації заходів з надання всебічної та оперативної
допомоги учасникам АТО. З метою налагодження співпраці та взаємодії з громадських
організацій учасників АТО, для сприяння реалізації їх статутної діяльності, керівництвом
органів виконавчої влади проводяться зустрічі з активами ГО учасників АТО.
З нагоди Міжнародного дня волонтера на початку грудня в області відбулися
урочистості, зустрічі керівників органів влади з волонтерами, представниками громадських
об’єднань. 05.12.2017 Ужгородській міський голова Б.Андріїв під час зустрічі з
волонтерами наголосив, що їхній внесок у зміцнення бойового духу української армії –
величезний. І моральна підтримка наших бійців є не менш важливою, як матеріальна
допомога. Відтак грамотами Ужгородської міської ради нагороджено активних членів
міської організації ветеранів війни, волонтерів громадської організації "Моє Закарпаття",
учениць ЗОШ №12 О.Остап'юк та Х.Степанову – за активну роботу з дітьми переселенців,
проведення майстер-класів, волонтерів Руху підтримки закарпатських військових.
05.12.2017 голова Іршавської РДА О.Горін, заступник голови райради В.Половка
зустрілися з волонтерами району, привітали їх зі святом, висловили слова вдячності за
безкорисливу працю на благо миру на землі, за щиру допомогу тим, хто її потребує. За
проявлений патріотизм, щирі почуття турботи, обов’язку, опіки, прагнення до свободи й
демократії та з нагоди Міжнародного дня волонтера присутнім вручили спільні подяки
Іршавської РДА та районної ради. День волонтера та День Збройних сил України
відзначили і на Рахівщині. 06.12.2017 у сесійному залі Рахівської районної ради відбулися
урочисті заходи за участі першого заступника голови РДА В.Турока, голови райради
В.Дана, міського голови В.Медвідя, військового комісара В.Гаджеги, керівництва ГО
,,Спілка учасників антитерористичної операції ,,Рахівський Едельвейс”. Хвилиною
мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих на Сході держави рахівчан. Учні
загальноосвітніх шкіл міста поклали квіти до меморіальних дошок загиблим Героям, які
встановлені на будівлях ЗОШ № №1,2. Військовослужбовців та волонтерів нагородили
спільними грамотами РДА і райради.
В електронних засобах масової інформації і на радіо регулярно демонструються ролики
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на підтримку патріотичного духу та мобілізації, подаються інтерв’ю, коментарі
представників волонтерських і громадських рухів. Інформаційні повідомлення на цю
тематику оприлюднюють і телевізійні канали Філія НТКУ "Закарпатська регіональна
дирекція", „Мукачево „М-студіо”, „Даніо” та веб-сайти: carpathia.gov.ua, zakarpattya.net.ua,
uzhgorod.net.ua, ua-reporter.com, mukachevo.net, goloskarpat.info, karpatnews.in.ua тощо.
Комунальні засоби масової інформації області публікують макети патріотичного змісту,
запроваджено рубрики „Мобілізація”, „До війська”, „На часі”, „Актуально”, „Важливо”,
„Актуальне інтерв’ю” та інші. Засоби масової інформації області висвітлюють військовополітичну ситуацію в державі та вжиті органами державної влади заходи з надання
гуманітарної допомоги населенню окремих територій у районі проведення
антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.
Регіональною телерадіокомпанією започатковано відповідні програми (рубрики),
спрямовані на роз’яснення тем, що стосуються мобілізації, соціального захисту учасників
АТО (родин), механізму надання відповідних пільг і допомог, волонтерства, надання
психологічної допомоги учасникам АТО (родинам) тощо. Також висвітлюються питання
про жителів Закарпаття, які долучаються до допомоги учасникам АТО та переселенцям,
займаються волонтерською діяльністю.
21.

На постійному контролі перебуває питання дотримання роботодавцями соціальних
Посилити контроль за дотриманням
роботодавцями соціальних гарантій гарантій військовослужбовців, які мобілізовані на військову службу в особливий період.
військовослужбовців, які мобілізовані на військову службу в особливий
період, та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів
щодо відновлення порушених прав
військовослужбовців

22.

Надання безоплатної первинної
Постійно проводиться робота з надання первинної правової допомоги щодо захисту прав
правової допомоги щодо захисту постраждалих, членів сімей загиблих під час проведення АТО.
прав постраждалих, членів сімей
За інформацією Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області
загиблих під час проведення АТО
до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги протягом ІІ
півріччя 2017 року звернулися 112 громадян, в тому числі 1 особа з числа вищезазначеної
категорії, щодо реєстрації права власності на земельну ділянку (надано роз’яснення щодо
порядку такої реєстрації).
Крім того, в області діє Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Закарпатській області, при якому створено та діють Ужгородський,
Мукачівський та Хустський місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової
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допомоги.
В комунальному закладі "Обласний госпіталь ветеранів війни", 12 грудня 2017 року
фахівцями Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області та
Ужгородського місцевого центру з надання БВПД було проведено правоосвітній захід, у
ході якого громадянам даної пільгової категорії було надано інформацію про доступ до
системи безоплатної правової допомоги, та проведено консультування.
23.

Надання
соціальних
послуг
З метою належної організації роботи районних та міських центрів соціальних служб для
військовослужбовцям, які брали сім’ї, дітей та молоді щодо вирішення проблемних питань військовослужбовців, учасників
участь під час проведення АТО, та антитерористичної операції та членів їх сімей Закарпатським обласним ЦСССДМ протягом
членам їх сімей відповідно до звітного періоду вжито ряд заходів:
потреб
10 березня 2017 року прийнято наказ № 01-17/7 “Про покращення ефективності
здійснення соціальної роботи з учасниками антитерористичної операції та членами їх
сімей”;
16 березня 2017 року організовано та проведено засідання Координаційно-методичної
ради при Закарпатському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з
метою підведення підсумків роботи системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді області, у тому числі з питань здійснення соціальної роботи з учасниками
антитерористичної операції та членами їх сімей протягом 2016 року та визначено основні
напрямки діяльності на 2017 рік;
17 березня 2017 року за підтримки Закарпатського обласного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді організовано та проведено Ужгородським районним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за участі представників управління соціального
захисту населення Ужгородської райдержадміністрації, Ужгородського районного центру
зайнятості та ГО “Закарпатська громада” засідання групи взаємодопомоги для учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей;
22 березня, 27 квітня, 5 травня та 17 червня 2017 року організовано та проведено
Іршавським районним та Хустським міським центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді засідання п’яти груп взаємодопомоги для учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей;
організовано надання 2092 соціальних послуг 318 сім’ям учасників антитерористичної
операції, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, та проведення
оцінки потреб 314 сімей та осіб учасників антитерористичної операції, у тому числі сімей
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, та здійснюється соціальне
супроводження 5 сімей учасників антитерористичної операції; за результатами проведеної
роботи: 79 особам надано допомогу у отриманні матеріальної допомоги, 63 особам
організовано надання гуманітарної допомоги, 127 особам надано психологічну допомогу,
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102 особам надано юридичну допомогу, 46 особам надано допомогу у
оформленні/відновленні документів, 14 особам надано допомогу у отриманні земельної
ділянки, 7 особам надано допомогу у постановці на квартирний облік, 3 особам надано
допомогу щодо постановки на облік до центру зайнятості, 3 особам надано допомогу щодо
влаштування дитини до дошкільного закладу освіти, 2 особам надано допомогу щодо
працевлаштування, 1 особі надано допомогу у отриманні житла;
на офіційних сайтах Закарпатського обласного ЦСССДМ та облдержадміністрації, та в
засобах масової інформації розміщено матеріали, які містять інформацію щодо переліку
соціальних послуг та отримання соціальних допомог, установлених законодавством, для
вирішення соціальних питань сімей військовослужбовців.
24.

Надання допомоги сім’ям загиблих
Надається допомога сім’ям загиблих учасників АТО та померлих у результаті поранення
учасників АТО та померлих у в організації та проведенні похорону. Так, Хустським МВК на облаштування та
результаті поранення в організації та впорядкування поховань померлих і загиблих учасників АТО виділено 25,0 тис. гривень і
проведенні похорону
Мукачівським МВК 45,0 тис. гривень (ще 20,0 тис.грн. на організацію та проведення
похорону для учасника АТО). На сьогодні в населених пунктах області встановлено: 1
пам’ятний меморіал (на площі імені В.Постолакі у м.Ужгород), 5 пам’ятників, 46 пам’ятних
дощок на честь закарпатців, загиблих під час АТО.

25.

Налагодження
співпраці
з
громадськими,
благодійними,
волонтерськими,
релігійними,
міжнародними
організаціями
з
метою залучення коштів із надання
грошової і натуральної допомоги
сім’ям загиблих (постраждалих) під
час проведення АТО, які її
потребують
Сприяти створенню та роботі
громадських
(ветеранських)
організацій, що представлятимуть
інтереси учасників АТО та їх сімей

26.

Райдержадміністраціями та міськвиконкомами налагоджено контакти та роботу з
волонтерськими громадськими організаціями. Діють відповідні робочі групи взаємодії з
місцевими представниками волонтерських організацій та рухів. Вивчено їх проблеми та
потреби, надається сприяння в організації заходів з надання всебічної та оперативної
допомоги учасникам АТО. При Громадській раді при облдержадміністрації діє комісія з
питань національно-патріотичного виховання, волонтерської діяльності та захисту прав
учасників антитерористичної операції. Головою комісії обрано керівника Ужгородської
міської громадської організації „Окремий полк козацької самооборони „Закарпаття”
І.Савицького.
З метою налагодження співпраці та взаємодії з громадських організацій учасників АТО,
для сприяння реалізації їх статутної діяльності, керівництвом органів виконавчої влади
проводяться зустрічі з активами ГО учасників АТО.
Західноукраїнським представництвом МФ "Відродження" організовано конкурс
"Сприяння розвитку сталих моделей соціальної адаптації учасників АТО", метою якого є
створення та підтримка успішних моделей соціальної адаптації військовослужбовців –
учасників АТО із залученням ГО та волонтерів. 14.02.17 у м.Ужгород відбулись публічні
консультації з приводу проведення цього конкурсу.
Громадське об’єднання "Моє Закарпаття" в рамках проекту "Центр підтримки
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соціального підприємництва" 03.03.17 у м.Ужгород презентувало
можливості
працевлаштування та відкриття соціального підприємства для учасників антитерористичної
операції та інших категорій населення. Партнерами заходу виступили ГО "Закарпатська
громада" та ГО "Справа Кольпінга в Україні". Захід проведено в рамках проекту
"Українська регіональна платформа громадських ініціатив" за фінансової підтримки ЄС.
В облдержадміністрації 22.03.17 відбулося засідання за круглим столом "Соціальне
підприємництво – нова філософія бізнесу", участь у якому взяли представники органів
влади, підприємці, члени громадських об’єднань. Обговорено питання надання допомоги
по створенню власної справи учасникам АТО та їх сім’ям, безробітним та внутрішньо
переміщеним особам, навчання їх фінансовій грамотності. Наведено приклади успішного
соціального бізнесу, який у Львові та на Київщині започаткували учасники АТО. Керівник
МГО "Неємія" Т.Мачабелі розповіла про приєднання до проекту із наданням психологічної
реабілітації для учасників АТО, переселенців. Один із перспективних напрямків –
створення мультидисциплінарних мобільних бригад із 3-4 фахівців, зокрема лікарів,
психолога, для виїзду у райони, безпосередньо до учасників АТО, інших, хто потребує
допомоги. Організаторами засідання за круглим столом виступили ОДА, Центр допомоги
учасникам АТО та ГО "Моє Закарпаття".
У Закарпатському обласному військовому комісаріаті в чергове відзначили волонтерів,
які протягом кількох років активно підтримували українське військо. 22.05.17 із рук
військового комісара області полковника Б.Череміського волонтерка, ужгородка Наталія
Угрин отримала медаль "За сприяння Збройним силам України". Н.Угрин займається
волонтерством із грудня 2014 року. У свій час була представником Логістичного Штабу
Євромайдану і спільноти "Підтримаймо армію України". У липні 2016 року за активну
участь у волонтерському русі та надання своєчасної допомоги частинам і підрозділам
української армії у Закарпатському обласному військовому комісаріаті її нагородили
орденом "За оборону країни".
Правозахисники Гельсінської спілки з прав людини у межах плану дій Всеукраїнської
освітньої програми "Розуміємо права людини" 30.05.17 провели вебінар на тему
"Санаторно-курортне лікування учасників АТО та їх реабілітація". У заході взяли участь
фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Закарпатській області, Ужгородського та Мукачівського місцевих центрів з надання БВПД,
бюро правової допомоги, учасники АТО та представники ГО, які захищають їхні
інтереси. Учасників АТО поінформовано про окремі аспекти санаторно-курортного
лікування у поточному
році, порядок забезпечення засобами протезування та/або
ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями; про
правову допомогу та оскарження дій органів соціального захисту. Всього до вебінару через
структурні підрозділи Регіонального центру - місцеві центри та бюро правової допомоги
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долучилося двадцять двоє учасників АТО. Також у рамках заходу учасники АТО отримали
соціальні картки Всеукраїнського об’єднання учасників АТО "Українці – Разом". Також в
межах плану дій Всеукраїнської освітньої програми "Розуміємо права людини" 13.06.17 в
Ужгородському прес-клубі відбулась прес-конференція на тему "Доступність медичних
послуг учасникам АТО та членам їх родин" за участі виконавчого директора ГО
"Закарпатська громада" Б.Кондратюка, представника Західного міжрегіонального сектору
Держслужби України у справах ветеранів війни та учасників АТО С.Кузнєва та керівників
профільних структурних підрозділів Ужгородського МВК.
З метою вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за Україну, посилення національнопатріотичного виховання учнівської молоді у навчальних закладах області проведено
виховні години, бесіди про сучасні події в Україні, про героїв, які віддали життя за
незалежність та цілісність Батьківщини. Учнівськими волонтерськими загонами навчальних
закладів продовжується пошукова робота, спрямована на виявлення нової інформації про
подвиги героїв-односельчан, учасників АТО. Поновлено матеріали шкільних куточків,
присвячених Небесній сотні, Героям, які воювали та воюють в зоні АТО на Сході України.
27.

Вживати заходів щодо забезпечення
в найкоротші строки оформлення
допомоги
по
безробіттю
демобілізованим
із
військової
служби, надання таким особам
послуг
із
працевлаштування,
професійної
підготовки,
перепідготовки
і
підвищення
кваліфікації

З метою ефективного працевлаштування шукачів роботи, у всіх базових центрах
зайнятості впроваджено індивідуальний підхід при наданні соціальних послуг учасникам
АТО, в першу чергу учасникам бойових дій.
З початку 2017 року послуги служби зайнятості отримували 478 зареєстрованих
безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО. Працевлаштовані 137
зареєстрованих безробітних учасників АТО та 6 осіб, в тому числі 2 безробітних із їх числа,
30 безробітних повернулися на військову службу за контрактом.
19 зареєстрованих безробітних із числа демобілізованих учасників АТО започаткували
власну справу, шляхом виплати допомоги по безробіттю.
За 2017 року профорієнтаційними послугами скористалася 542 особи даної категорії ,
яким надано 3922 профінформаційних та профконсультаційних послуг.
Із числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та
звернулися до базових центрів зайнятості, працевлаштовані 96 безробітних та 3 особи, які
не мали статусу безробітного. У тому числі, 19 зареєстрованих безробітних із числа
демобілізованих учасників АТО розпочали підприємницьку діяльність шляхом отримання
виплати допомоги по безробіттю одноразово. Види їх діяльності: прокат обладнання для
активного відпочинку та туризму «Чоіс»; надання послуг з ремонту та обслуговування
автомобільної техніки; роздрібна торгівля; діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку, який включає послуги з
ремонту та технічного обслуговування велосипеду тощо.
2 безробітних із числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній
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операції працевлаштовані за рахунок виплати компенсації у розмірі єдиного внеску до
приватного підприємця Ляховича Ю.Ю.
Професійне навчання проходили 28 безробітний вказаної категорії, з них 25 осіб
працевлаштовані, одна особа – продовжує навчання, одній особі проводиться підбір
відповідної роботи. Колишні учасники АТО здобули професію (спеціальність): інструктора,
охоронника, менеджера (управителя), муляра, столяра, деревообробника верстатів,
представника торговельного, машиніста дробильних машин тощо.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 17
безробітних учасників АТО, з них двоє продовжують працювати на роботах тимчасового
характеру. Станом на звітну дату, продовжують отримувати послуги 123 зареєстрованих
безробітних з числа учасників АТО.
Усі безробітні вказаної категорії брали участь у профінформаційних семінарах із
загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, з техніки пошуку роботи,
легальної зайнятості.
З метою інформування та мотивації до вибору цивільної професії демобілізованих
учасників АТО, базовими центрами зайнятості проводяться спеціальні семінари для
військовослужбовців учасників, тренінги та Дні учасників АТО.
Зокрема,
10 лютого 2017 року в Перечинському районному центрі зайнятості відбувся
інформаційно-консультаційний семінар з орієнтації на військову службу за контрактом в
Збройних Силах України за участю представників Перечинського районного військового
комісаріату, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними та оборонної роботи
апарату Перечинської райдержадміністрації та 20 безробітних;
21 лютого 2017 року в приміщенні Великоберезнянського районного центру зайнятості
проведено інформаційний семінар для безробітних – учасників АТО. Мета його – адаптація
безробітних із числа учасників АТО до сучасного ринку праці, інформування їх про
актуальні вакансії Великоберезнянського та Перечинського районів, ознайомлення з
новими методами роботи служби зайнятості. Участь у цьому заході взяли 12 колишніх
учасників АТО;
до Дня учасника АТО Виноградівським районним центром зайнятості 22.03.2017 року
проведено профінформаційний семінар, в якому взяли участь представники правління
громадської «Моє Закарпаття», ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків
психотравмуючих подій» та 19 безробітних із числа учасників бойових дій;
23 лютого 2017 року фахівці Мукачівського районного центру зайнятості, за участі
заступника військового комісаріату, директора Центру з надання безоплатної вторинної
допомоги, провели профінформаційний семінар для військовослужбовців та учасників АТО
на тему: «Військова служба за контрактом у Збройних Силах України». У семінарі
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прийняли участь 15 осіб;
чергова зустріч з учасниками АТО відбулася в Ужгородському міському центрі
зайнятості 30.03.2017 року на інформаційному семінарі для військовослужбовців та
учасників АТО. Участь у цьому заході брали представники Європейського центру
підтримки соціального підприємництва, ГО «Українська асоціація фахівців з подолання
наслідків психотравмуючих подій», Закарпатського обласного та міського центрів
зайнятості та 12 безробітних із числа учасників АТО;
у травні 2017 року Рахівський районний центр зайнятості організував спільну виїзну
акцію центру зайнятості з райвійськкоматом, яка спрямована на популяризацію військової
служби за контрактом та підбір кадрів на вакантні посади Збройних Сил України.
Загалом по області проведено 116 інформаційних семінарів для військовослужбовців та
учасників АТО за участю 388 учасників АТО, яким надано 928 послуг.
Ужгородським міським, Хустським міськрайонним, Виноградівським, Перечинським,
Міжгірським районними центрами зайнятості проведено 15 Днів відкритих дверей центру
зайнятості, за участю 120 безробітних із числа учасників АТО.
Ужгородським та Мукачівським міськими, Перечинським районним центрами зайнятості
проведено 7 міні-ярмарок вакансій, у яких взяли участь 22 безробітних учасників АТО.
Виноградівським, Перечинським, Свалявським
районними центрами зайнятості
проведено 3 презентації роботодавця, у яких взяли участь 30 безробітних із числа
військовослужбовців учасників АТО.
За ініціативи голови громадської організації «Моє Закарпаття» 22.03.2017 року проведено
засідання за «круглим столом» на тему: «Соціальне партнерство – нова філософія бізнесу»,
на якому презентували проект «Центр підтримки соціального підприємництва для
учасників АТО». Участь у роботі круглого столу взяли директор Закарпатського обласного
центру зайнятості та його заступник.
23 травня 2017 року в Перечинському районному центрі зайнятості проведено засідання
за «круглим столом» на тему: «Соціальне підприємництво», у якому взяли участь
представник громадського об’єднання «Моє Закарпаття», керівник міжнародного
громадського об’єднання «Неємія», представник Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у Закарпатській області,
представники Перечинської райдержадміністрації, відділу соціального захисту населення
при РДА, Перечинського військового комісаріату, центру допомоги учасникам АТО у
Закарпатській області.
30.05.2017 року Рахівським районним центром зайнятості проведено засідання за
«круглим столом» на тему: «Проведення спільних заходів щодо активізації сприяння
працевлаштуванню учасників АТО», за участю місцевих представників пенсійного фонду,
спілки учасників АТО «Рахівський едельвейс», військового комісаріату, управління
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соціального захисту населення та учасників бойових дій.
З метою комплектування кандидатів для проходження військової служби за контрактом в
Держприкордонслужбі Закарпатською обласною службою зайнятості налагоджена
співпраця з Окремим регіональним центром комплектування Держприкордонслужби у
Закарпатській області (ОРЦК).
У березні-квітні цього року за участю підполковника ОРЦК Бостана О.Г. проведені
заходи щодо орієнтації на військову службу за контрактом в Держприкордонслужбі у
кожному центрі зайнятості області. За результатами спільно проведеної роботи прийнято за
контрактом на Держприкордонслужби у Закарпатській області 17 осіб.
З метою добору громадян, з числа безробітних на військову службу за контрактом 31
березня в Мукачівському міському центрі зайнятості проведено профконсультаційний
груповий захід «Оволодій новою професією» за участю 23 безробітних, з них 17 учасників
АТО, у результаті якого 2 безробітних виявили бажання взяти участь в конкурсних заходах.
29 березня 2017 року в Перечинському районному центрі зайнятості відбувся
інформаційний семінар для безробітних за участю начальника групи з добору в
Закарпатській
області,
який
розповів
безробітним
про
державні
гарантії
військовослужбовцям за контрактом та вимоги до кандидатів тощо.
23 червня 2017 року з добору кандидатів на службу в поліції у Берегівському
міськрайонному центрі зайнятості проведено презентацію Управління патрульної поліції у
містах Ужгорода та Мукачеві, у якому взяли участь 19 безробітних, в тому числі
демобілізовані учасники АТО. У ході проведення заходу потенційним кандидатам та
шукачам роботи були надані рекламно-агітаційний матеріал.
Загалом, з метою залучення зареєстрованих безробітних до проходження служби у
патрульній поліції м. Ужгороди та м. Мукачево у червні місяці проведено 15 заходів з
представниками патрульної поліції де взяли участь 263 особи, в тому числі 38 осіб
демобілізованих учасників АТО.
Ужгородьким МЦЗ та Перечинським РЦЗ проведено 14 міні-ярмарків вакансій за участю
41 безробітного із числа учасників АТО.
Виноградівським, Перечинським, Свалявським
районними центрами зайнятості
проведено 7 презентацій роботодавця, у яких взяли участь 34 безробітних із числа
учасників АТО.
Також було проведено 49 Профорієнтаційних семінарів для безробітних «Оволодій
новою професією» на ЗСУ за участю 439 осіб з числа безробітних, у тому числі 24 особи
демобілізованих учасників АТО.
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28.

Організація безкоштовних курсів
комп’ютерної
грамотності
для
учасників АТО та членів їх сімей та
комп’ютерних тренінгів для дітей
дошкільного і середнього шкільного
віку на базі комунальних установ та
закладів

Організацію безкоштовних курсів комп’ютерної грамотності для учасників АТО та членів
їх сімей та комп’ютерних тренінгів для дітей дошкільного і середнього шкільного віку буде
запроваджено при потребі.
Крім того, за інформацією департаменту культури облдержадміністрації при бібліотеках,
де діють інтернет-центри здійснюється безкоштовне навчання роботи з комп’ютером для
всіх бажаючих.

Медичне обслуговування
Департаментом охорони здоров’я видано наказ від 20.02.2015 №77-о „Про організацію
медичного супроводу військовослужбовців, які повернулися із зони АТО”, відповідно до
якого у закладах охорони здоров’я проводяться обов’язкові медичні огляди
військовослужбовців (далі в/с), демобілізованих військовослужбовців та направлення їх
на стаціонарне обстеження при необхідності.
Станом на 27.12.2017 року за медичною допомогою у заклади області звернулося 585
осіб, з них: поранених в зоні АТО – 41, з захворюваннями, що виникли під час
перебування в зоні АТО – 188.
Пільгою з забезпечення безкоштовного одержання ліків, лікарських засобів,
імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів
протягом звітного періоду скористалося 615 учасників антитерористичної операції на
загальну суму 141,9 тис. гривень та 6 членів сімей учасників АТО на загальну суму 17,8
тис. грн.
Зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних матеріалів) проведено 83
громадянам даної пільгової категорії, на загальну суму 169,2 тис.грн.

29.

Надання медичними
закладами
системи
охорони
здоров’я
безоплатної кваліфікованої медичної
допомоги військовослужбовцям і
пораненим учасникам АТО, за
потреби
–
направлення
до
спеціалізованих закладів

30.

Здійснення
заходів
щодо
Демобілізовані військовослужбовці після проведення періодичних медичних оглядів
безкоштовної
диспансеризації при потребі направляються у Закарпатський обласний Центр медико-соціальної
військовослужбовців і поранених експертизи для проходження медико-соціальних експертних комісій (далі МСЕК).
учасників АТО, членів їх сімей
Станом на 15.12.2017 року загальна кількість в/с які направлені на МСЕК та пройшли
освідчення – 121 особа (з них 79 осіб отримали такі групи інвалідності: 72 - ІІІ групу
інвалідності, 6 - ІІ групу), 41 - отримали відсоток втрати працездатності (без
встановлення групи інвалідності) (а саме, 1 - 30%, 1 особа – не визнана, 8 осіб - 5%, 6 10 %, 7 - 15%, 16 - 20%, 3 -25 %).
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31.

Забезпечення
позачергового
Прийнято Регіональну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі
санаторно-курортного
лікування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2014-2017 роки” (зі змінами) та від
дітей-інвалідів та дітей із сімей 22.03.2017 № 127 „Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році” (зі
учасників АТО у разі наявності змінами)
медичних показань
За станом на 01.01.2018 департаментом соціального захисту населення
облдержадміністрації оздоровлено:
1. Послугами оздоровлення охоплено 95 дітей осіб, визнаних учасниками бойових
дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а саме:
43 – в „Дитячому оздоровчому таборі „Наталія” ТзОВ „Поділля”;
11 – в Комунальному підприємстві "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована
долина”;
5 – в Оздоровчому закладі „Берізка”;
18 – в Державному підприємстві „ Український дитячий центр „Молода гвардія”;
18 – в Державному підприємстві України „Міжнародний дитячий центр „Артек”.
Послугами відпочинку охоплено 842 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій
відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", з них:
76 – в Воловецькій філії ЗОЕНЦ „Арніка” – Закарпатський обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді;
12 – в Комунальному підприємстві "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована
долина”;
13 – в Дитячому таборі оздоровлення та відпочинку "Горбок".
11 – в „Дитячому оздоровчому таборі „Трембіта” Ужгородської територіальної
профспілкової організації Львівської залізниці;
80 – в дитячому оздоровчому таборі МГО „Неємія”;
578 – в пришкільних таборах та наметових містечках області.
2. Послугами оздоровлення охоплено 4 дітей, один із батьків яких загинув (пропав
безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, бойових
дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі
в антитерористичній операції, а саме:
1 – в Державному підприємстві „ Український дитячий центр „Молода гвардія”;
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3 – в пришкільних таборах та наметових містечках області.
Крім того за інформацією департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, за
медичними показами санаторно-курортне лікування пройшло 34 дитини з числа сімей
учасників АТО.
32.

Забезпечення
позачергового
санаторно-курортного
лікування
учасників
АТО,
а
також
відшкодування
за
самостійне
санаторно-курортне лікування цієї
категорії громадян

На обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 186 осіб (175
учасники бойових дій та 11 інвалідів війни з числа часників АТО).
Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення
змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого
2006р. № 187 і від 31 березня 2015р. № 200», якою затверджено Порядок використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій
інвалідів санаторно-курортними путівками (далі – порядок).
Відтепер путівки для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників
антитерористичної операції закуповуватимуться на підставі тристоронньої угоди (особауправління-санаторій). Людина зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення,
після цього звернутися до управління, де перевіряється заклад на відповідність
встановленим вимогам. Після цього укладається тристороння угода, яка передбачає
безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.
При цьому гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторнокурортного лікування визначатиметься щороку Мінсоцполітики за погодженням з
Мінфіном.
Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України та наказу Міністерства
фінансів України від 06.03.2017 №349/331 установлені наступні середні витрати на одну
особу для проходження санаторно-курортного лікування:
- для учасників бойових дій з числа учасників АТО – 6300,0 грн.;
- для інваліда війни з числа учасників АТО, що не потребує супроводу – 5 250,0 грн.;
- для інваліда війни І групи з числа учасників АТО, що потребує супроводу – 4 706,4
грн.;
- для супроводжуючого – 4060,6 грн.
- для інвалідів І-ІІ групи спинального профілю з числа учасників АТО – 16 269,1 грн.
- на оплату проїзду громадянина, що супроводжує інваліда-спинальника з числа
учасників АТО – 522,0 грн.
Станом на 09.01.2018 року 70 учасників АТО пройшли санаторно-куротне
лікування на загальну суму 430,2 тис. грн.
Крім того, загальнообласною Програмою ,,Турбота” щодо посилення соціального
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захисту громадян на 2016-2018
роки (зі змінами) передбачено можливість
відшкодування
за рахунок коштів обласного бюджету вартості самостійного
оздоровлення для всіх пільгових категорій громадян у розмірі 650 тис. грн. протягом
2017 року, в тому числі для учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО у
відповідності до поданих заяв та підтверджуючих документів. На сьогодні за цією
Програмою лікування у санаторіях області пройшло 8 учасників бойових дій на суму
56,8 тис. гривень.
Відповідно до розподілу коштів на 2017 рік за бюджетною програмою 2505150
„Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної
операції санаторно-курортним лікуванням” станом на 09.01.2018 року профадаптацію
пройшли 117 учасників АТО на загальну суму 456,80 тис. грн.
33.

Рекомендувати
науковоЗа звітний період на базі Науково практичного центру „Реабілітація” пройшли
практичному медичному центру реабілітацію 6 учасників АТО.
„Реабілітація” та обласному центру
комплексної реабілітації інвалідів та
дітей-інвалідів
розглянути
можливість надання реабілітаційних
послуг
військовослужбовцям
–
учасникам АТО, які потребують
профільної допомоги. За можливості
– забезпечити надання таких послуг

34.

Інформування військовослужбовців,
учасників АТО, членів сімей
загиблих
про
механізми
забезпечення належного соціального
захисту, медичного, культурного,
освітнього обслуговування

В електронних засобах масової інформації і на радіо регулярно демонструються
ролики на підтримку патріотичного духу та мобілізації, подаються інтерв’ю, коментарі
представників волонтерських і громадських рухів. Інформаційні повідомлення на цю
тематику оприлюднюють і телевізійні канали Філія НТКУ "Закарпатська регіональна
дирекція", „Мукачево „М-студіо”, „Даніо” та веб-сайти: carpathia.gov.ua,
zakarpattya.net.ua, uzhgorod.net.ua, ua-reporter.com, mukachevo.net,
goloskarpat.info,
karpatnews.in.ua тощо.
Комунальні засоби масової інформації області публікують макети патріотичного
змісту, запроваджено рубрики „Мобілізація”, „До війська”, „На часі”, „Актуально”,
„Важливо”, „Актуальне інтерв’ю” та інші. Засоби масової інформації області
висвітлюють військово-політичну ситуацію в державі та вжиті органами державної влади
заходи з надання гуманітарної допомоги населенню окремих територій у районі
проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

22

1.

2.

3.

Регіональною телерадіокомпанією започатковано відповідні програми (рубрики),
спрямовані на роз’яснення тем, що стосуються мобілізації, соціального захисту
учасників АТО (родин), механізму надання відповідних пільг і допомог, волонтерства,
надання психологічної допомоги учасникам АТО (родинам) тощо. Також висвітлюються
питання про жителів Закарпаття, які долучаються до допомоги учасникам АТО та
переселенцям, займаються волонтерською діяльністю.
РОЗДІЛ ІІ. Вшанування пам’яті загиблих учасників АТО
Систематичне висвітлення у засобах
Стан виконання заходів Програми систематично висвітлюється у засобах масової
масової інформації стану виконання інформації та на веб-сторінках органів влади.
заходів цієї Програми
Облаштування та впорядкування
Питання облаштування та впорядкування меморіалу Пагорбу Слави для почесних
меморіалу Пагорбу Слави для поховань померлих і загиблих військовослужбовців знаходиться на контролі виконкому
почесних поховань померлих і Ужгородської міської ради.
загиблих військовослужбовців
Встановлення
на
території
На Закарпатті продовжують вшановувати пам'ять військових, загиблих у зоні
населених
пунктів
області проведення АТО. У Буштинській ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівського району 20.02.17 відкрито
пам’ятних знаків, меморіальних меморіальні стенди випускникам закладу – Героям АТО – солдату 128 окремої гірськодошок загиблим в АТО українським піхотної бригади ЗСУ П.Дурунді (загинув 07.09.15 поблизу с.Болотене Станичновійськовослужбовцям
Луганського району Луганської області) та добровольцю 1-ї окремої роти 5-го батальйону
ДУК "Правий Сектор" В.Бертолону (загинув 08.09.15 у с.Піски під Донецьком). У селищі
Королево на брамі греко-католицької церкви ДНЗ «Назарет» урочисто відкрито та
освячено пам’ятну дошку загиблим в АТО захисникам України. Участь у заході взяли
матері полеглих на Донбасі військовослужбовців, солдати 128-ої ОГПБр Виноградова та
15-ої бригади з Києва. 21.04.17 у м.Мукачево на фасіді ЗОШ І-ІІІ ст. №15 відкрито
меморіальну дошку полеглому в зоні проведення АТО 27-річному військовослужбовцю
128 ОГПБр ЗСУ Михайлу Покидченку (псевдо "Малий"). На засіданні виконкому
Ужгородської міськради, яке відбулося
12.04.17, прийнято рішення погодити
встановлення в обласному центрі меморіального комплексу захисникам України, які
віддали життя під час проведення АТО. 19.05.17 у с.Приборжавське Іршавського району
на фасаді загальноосвітньої школи відбулося відкриття меморіальної дошки молодшому
лейтенанту, командиру взводу окремої зведеної штурмової роти "Карпатська Січ" 93-ї
ОМБр М.Мислі ("Мисливець"), уродженцю Іршавщини, який був смертельно поранений
під час бою на Донбасі. Похований Герой 04.10.16 в с.Волохів Яр Чугуївського району на
Харківщині. Під час свята останнього дзвоника у двох навчальних закладах відкрито
меморіальні дошки полеглим на Сході військовим. Так, 26.05.17 в Мукачівській
спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №4 відбулося урочисте відкриття та освячення
меморіальної дошки колишнім учням закладу – курсанту Черкаського навчального
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центру підготовки молодших спеціалістів ДПС України В.Штолцелю та патрульному
прикордонної служби Чопського прикордонного загону Р.Кісу. Цього ж дня у
с.Вербовець Виноградівського району (біля будинку культури) відбулося урочисте
відкриття меморіальної дошки сержанту 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади
В.Маркусю, який загинув у лютому 2015 року під Дебальцевим на Донеччині.
Пам’ять загиблих українських військовослужбовців вшановується громадськістю під
час заходів, організованих з нагоди відзначення пам’ятних подій та дат.
До Дня захисника України 14.10.17 у м.Ужгород на Пагорбі Слави за участі голови
ОДА Г.Москаля, керівників облради, МВК, правоохоронних та контролюючих органів,
військовослужбовців ЗСУ, ветеранів ІІ Світової війни, представників облорганізацій
політпартій, ГО, священнослужителів, молоді відбулись меморіальні заходи із
вшанування загиблих героїв АТО (покладання квітів до могил воїнів, які загинули в АТО
та до Вічного вогню), хвилина мовчання за полеглими у боротьбі за територіальну
цілісність та незалежність України. Цього ж дня голова ОДА Г.Москаль зустрівся з
сім’ями загиблих в антитерористичній операції закарпатців. На виконання Указу
Президента України П.Порошенка голова ОДА вручив рідним та близьким героїв
відзнаки Глави держави "За участь в антитерористичній операції". Відзнакою Президента
України посмертно нагороджено військовослужбовців, які загинули захищаючи
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь в АТО в Донецькій та Луганській областях: Ю.Білоброва, Ю.Біровчака, В.Варгу,
Д.Гамсахурдію, Д.Георгієва, А.Голика, О.Капуша, О.Коваля, А.Коханого, С.Мартина,
А.Палая, О.Попадинця, В.Постолакі, О.Реготуна, І.Розлуцького та Р.Семчище.
З нагоди Дня гідності та Свободи 21.11.17 в містах і районах області відбулись низка
урочистих заходів. Зокрема, представники органів влади та ГО поклали квіти до
пам’ятних знаків загиблим у зоні проведення АТО, Героям Небесної Сотні, у храмах
області відслужено молебні за Україну та заупокійну Літію за полеглими Героями
Революції Гідності. В Ужгороді представники громадськості, учасники АТО, молодь
запалили лампадки та поклали квіти до меморіалу учасникам АТО на площі імені майора
Віталія Постолакі, який загинув біля Дебальцевого. У м. Берегово біля скорботної стели
відбулася хвилина мовчання у пам'ять тих, хто загинув під час революцій та у боях за
територіальну цілісність країни, школярі заспівали патріотичних пісень та
продекламували вірші. 21.11.17, на площі Героїв Майдану у місті Мукачево містяни,
духовенство, молодь хвилиною мовчання вшанували пам`ять полеглих, та поклали
запалені лампадки до пам`ятного знаку Героям Небесної Сотні. У м. Рахів 21.11.17 у
великому залі засідань районної ради за участі представників органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, громадських організацій, трудових колективів, установ,
організацій, служб району пройшла урочиста програма до Дня Гідності та Свободи.
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Героїв Майдану і воїнів-захисників України присутні вшанували хвилиною мовчання, а
школярі цього дня поклали корзини квітів до меморіальних дошок Герою Небесної Сотні
Петру Гаджі, а також воїнам, які загинули у зоні АТО: Олексію Калинюку, Василю
Мартинюку, Михайлу Марфічу. До Дня Гідності та Свободи 21.11.17 у Виноградівському
міському будинку культури відбувся пам’ятний захід, участь у якому взяли заступник
голови райради А.Сверенко, представники РДА, міської ради, ЗМІ та учнівська молодь.
Пам'ять загиблих патріотів присутні вшанували хвилиною мовчання. В.о. командира 128ої окремої військово-піхотної Закарпатської бригади, підполковник І.Стахів вручив
дружині Золтана Балажа, який загинув в зоні АТО, орден «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно). Завершився захід покладанням корзин з квітами до стели пам’яті героїв
України.
На Закарпатті вшановували пам'ять військових, загиблих у зоні проведення АТО,
також встановленням меморіальних дошок, пам’ятних знаків. Так, 22.09.17 у фойє
Закарпатського лісотехнічного коледжу (м.Хуст) відкрито меморіальну дошку Роберту
Маслею ("Док") (23.09.1991 – 12.06.2016), колишньому студенту закладу. Р.Маслей на
війну добровольцем, там став парамедиком, фактично з-під обстрілів витягав поранених
побратимів, ризикуючи своїм життям. На фасаді Перечинського ліцею 05.10.17 відкрито
меморіальну дошку загиблому 17 червня 2014 року у зоні проведення АТО
військовослужбовцю 128-ої бригади ЗСУ Михайлу Кулі. Меморіальну дошку капітану
ЗСУ Денису Кисельову, який загинув на Дебальцівському плацдармі у лютому 2015 року,
урочисто відкрито 14.10.17 на фасаді Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №10. У м.Іршава
05.12.17 урочисто відкрито пам'ятні дошки військовослужбовцям ЗСУ, які загинули у
зоні проведення АТО – Ю.Королю із с.Заріччя, Ю.Соколачко із с.Лоза та О.Данільченко,
уродженцю с.Ільниця Іршавського району. Участь у заході взяли голова РДА О.Горін,
учасники АТО, представники правоохоронних органів, ГО. У смт. Великий Березний
06.12.17 за участі керівництва РДА, військового комісаріату, учасників АТО,
представників ГО та волонтерів відкрито меморіал "Воїнам, що віддали свої життя за
Україну". Пам'ятний знак у вигляді військового козацького хреста освятили
священнослужителі. У с.Заріччя Іршавського району 21.12.17 на фасаді ЗОШ І-ІІ ст.
відкрито меморіальну дошку закарпатському добровольцю батальйону "Айдар"
Ю.Королю, який загинув 05.09.14 на Луганщині.
Пам’ятний знак "Борцям за свободу і незалежність України" відкрито 17.10.17 у
м.Ужгород на площі Народній, 3, поблизу ректорату Ужгородського нацуніверситету, в
рамках відзначення 72-ої річниці УжНУ. У смт. Воловець відбулося відкриття
меморіального пам'ятного знаку "Борцям за волю України" на честь загиблих під час
Революції Гідності та Героям, які загинули у бойових зіткненнях з російським агресором
в зоні проведення АТО.
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Станом на сьогодні в населених пунктах області встановлено 1 пам’ятний меморіал на
площі імені В.Постолакі у м.Ужгород, 4 пам’ятника, 3 пам’ятних знака, 57 пам’ятних
дошок на честь закарпатців, загиблих під час АТО.
4.

Розгляд пропозицій громадськості
щодо перейменування площ, вулиць,
парків, скверів у населених пунктах
області з метою увічнення пам’яті
про загиблих героїв

Розпорядженнями голови ОДА Г.Москаля у рамках декомунізації на Закарпатті
перейменовано і найменовано загалом 47 вулиць та одну площу на честь полеглих на
Сході держави закарпатців (за ініціативи та сприяння Г.Москаля на День захисника
України на об’єктах нерухомості встановлено відповідні адресні таблички з новими
назвами). Загальноосвітній школі І-ІІІ ст. у с.Негровець Міжгірського району присвоєно
ім’я Василя Росохи, який загинув під час виконання службових обов’язків на території
Донецької області.
Дана робота продовжується.

5.

Створення у музейних, бібліотечних
закладах
тематичних
виставок,
експозицій,
у
тому
числі
фотовиставок, присвячених героїзму
учасників АТО

У музеях області оформлені постійно діючі виставки „Героїзм та мужність учасників
АТО”, у бібліотеках - тематичні полички, стенди, виставки, створено папки-накопичувачі
„Для Вас, захисники Вітчизни!” – юридичні поради для учасників АТО та папки - досьє „
Герої „ Небесної сотні ”; оформлені постійно діючі стенди „ Сучасні Герої – які вони?”,
створені скриньки побажань „ Підтримаймо українського солдата словом ”. У обласній
універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка представлена постійно діюча
книжкова виставка „Вони померли за нас. Аби ми жили…” Бібліотека є координатором в
області Всеукраїнської акції „Бібліотека українського воїна”. Протягом 2017 року
зібрано 834 книг, які були передані у військові частини, шпиталі Закарпатської області.
ОУНБ є координатором Всеукраїнської акції „Бібліотека українського воїна”. Так, за 9
місяців бібліотеками області зібрано 1100 книг, які були передані у військові частини
Закарпатської області.
Активно проводиться робота щодо підтримки соціальної адаптації та реінтеграції
громадян, які переселилися з тимчасово окупованих територій України. Продовжується
співпраця з ГО „Закарпаття–Донбас”, головною метою якої є адаптація внутрішньо
переміщених осіб у громади, подолання конфліктів та руйнування стереотипів. Також,
ГО „Моє Закарпаття” організовує дозвілля для цієї категорії осіб у приміщенні
бібліотеки.
При бібліотеках, де діють інтернет-центри здійснюється безкоштовне навчання роботи
з комп’ютером для всіх бажаючих.
На базі інформаційно-ресурсного центру „Вікно в Америку” ОУНБ, щовівторка,
відбувається засідання англомовного клубу для дітей-переселенців зі Сходу. Метою
клубу є не тільки навчити англійської, але й надати психологічну підтримку дітям.
Бібліотека налагодила зв’язки з Центром зайнятості населення, який надає інформацію

26
про реєстрацію переселенців та допомагає у розповсюдженні рекламних листівок про
послуги бібліотеки. Всі послуги для них – безкоштовні, у т.ч. використання Інтернет,
відкриття поштових скриньок, скайп-зв’язок.
У ОУНБ відбулось відкриття фотовиставки учасника бойових дій АТО, сержанта 128-ї
окремої гвардійської гірсько-піхотної Закарпатської бригади Сухопутних військ
Збройних сил України Сергія Братасюка „Духовна війна: озброєні книгою”. Під час
несення служби в зоні АТО він фотографував навколишній побут, природу та людей, які
його оточували. В його колекції назбиралось понад півтори тисячі світлин. Фотовиставка
була присвячена солдатам, які у складному воєнному стані знаходили час для
спілкування з книгою.
У школах естетичного виховання організовані конкурси мистецьких та учнівських
творів, присвячених історії боротьби українського народу за державний суверенітет та
територіальну цілісність України;
Експозиційний відділ А.Волошина та новітньої історії Закарпатського краєзнавчого
музею імені Т.Легоцького створив постійно діючі стенди, присвячені
героїзму
закарпатців - учасників АТО. На базі виставки проводяться тематичні заходи для
учнівської та студентської молоді.
Забезпечено безкоштовне відвідування закладів культури та мистецтва членами
сімей загиблих учасників АТО.
6.

7.

Забезпечення
безоплатного
відвідування
закладів
культури
членами сімей загиблих учасників
АТО

В закладах культури та мистецтва відповідно до планів роботи даних установ
проводяться мистецькі акції та заходи, відвідування яких для даної категорії
забезпечується на пільгових умовах, тобто безкоштовно. У мистецьких школах області в
2015—2016 роках отримали 100 відсоткову пільгу з оплати за навчання 35 дітей, батьки
яких учасники бойових дій. В 2016-2017 навчальному році значно збільшилася кількість
учнів, які отримали 100 % пільгу по оплаті за навчання в мистецьких школах області. Це
121 дитина даної категорії, а саме:
- діти, батьки яких мають статус учасника бойових дій та на яких
розповсюджується дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" − 115,
- діти інвалідів війни І,ІІ, ІІІ групи − 4,
- діти військовослужбовців, що загинули при виконанні службових обов’язків − 2.
Окремо навчальними закладами проводяться концертні заходи щодо обслуговування
даної категорії населення.
Проведення чемпіонату ЗакарпатВідповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-масових та спортивних
ської
області
зі
спортивного заходів у Закарпатській області у 2017 році, 25.11.2017 року Управлінням молоді та
орієнтування в честь пам’яті спорту облдержадміністрації, спільно
із федерацією спортивного орієнтування
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8.

9.

10

загиблих воїнів

Закарпаття (президент федерації - Фечо Г.Ю.) на території м.Ужгород та Ужгородського
р-ну було проведено Чемпіонат Закарпатської області зі спортивного орієнтування серед
дорослих, юніорів і юнаків присвячений пам’яті загиблих воїнів АТО.
У зазначеному заході взяли участь понад 250 учасників, з обласного бюджету на
проведення змагань виділено 5,1 тис.грн.

Розгляд питання щодо присвоєння
навчальним закладам імен загиблих
за незалежність і територіальну
цілісність України героїв
Організація
зустрічей
учнів,
студентів
з
учасниками
антитерористичної
операції
та
волонтерами, які надають їм
допомогу
Проведення лінійок та уроків
пам’яті, засідань за круглим столом,
конференцій,
лекцій,
виховних
годин, бесід, вечорів, виставок
малюнків та інших тематичних
заходів, присвячених вшануванню
пам’яті захисників, які віддали
життя за незалежність України

Пропозиції щодо присвоєння навчальним закладам імен загиблих за незалежність і
територіальну цілісність України героїв не надходили.
З метою вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за Україну, посилення
національно-патріотичного виховання учнівської молоді у навчальних закладах області
проведено виховні години, бесіди про сучасні події в Україні, про героїв, які віддали
життя за незалежність та цілісність Батьківщини.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 14.11.2016 № 1363 „Про
проведення у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”)”, з метою подальшого розвитку і популяризації у
навчальних закладах гри „Сокіл” („Джура”) як ефективного засобу патріотичного
виховання учнівської молоді у 2017 році в області проведено її І та ІІ етапи.
У 2017 році у шкільних, районних та міських етапах гри „Сокіл” („Джура”) взяли участь
60 роїв та 480 учасників – учнів закладів освіти м.Ужгород та Ужгородського району,
м.Мукачево та Мукачівського району, Міжгірського, Великоберезнянського, Рахівського,
Тячівського районів, а також Полянської ОТГ.
З 16 до 21 червня 2017 року відбувся II (обласний) етап гри „Сокіл” („Джура”), у якому
взяли участь 11 роїв-команд учнів закладів освіти м.Ужгород, м.Мукачево,
Ужгородського, Сваляського, Міжгірського, Перечинського, Іршавського, Тячівського,
Рахівського, Великоберезнянського та Виноградівського районів.
До проведення гри, крім організаторів, долучилися учасники антитерористичної
операції, представники Закарпатської обласної організації Червоного Хреста України,
Закарпатського обласного військового комісаріату та Закарпатської обласної організації
ТСО України.
З метою підвищення якості проведення гри „Сокіл” („Джура”) та налагодження
співпраці з громадськими активістами, які займаються військово-патріотичним
вихованням молоді, під час проведення її обласного етапу представниками
Закарпатського обласного громадського штабу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) проводився відповідний громадський
моніторинг.
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З огляду на те, що Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл”
(„Джура”) є системною формою позашкільної роботи з військово-патріотичного та
морально-етичного виховання учнівської молоді, важливим засобом формування
патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи, для забезпечення проведення І та
ІІ етапів гри „Сокіл” („Джура”) у 2018 році створено відповідний обласний штаб, склад
якого затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації 13.10.2017 № 522 ,,Про
обласний штаб Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл”
(„Джура”).
До складу обласного штабу увійшли учасники антитерористичної операції Марко П.М.
– заступник військового комісара по роботі з особовим складом – начальник групи по
роботі з особовим складом та зв’язками з громадськістю Закарпатського обласного
військового комісаріату, Подгорецький В.Г. – член комісії з питань національнопатріотичного виховання, волонтерської діяльності та захисту прав учасників АТО
громадської ради при Закарпатській облдержадміністрації, Пугінський В.В. – голова
громадської організації ,,Спілка учасників АТО Великоберезнянщини”, Більце А.П. –
керівник гуртків Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту
учнівської молоді.
У рамках заходів до Дня Збройних сил України департаментом освіти і науки
облдержадміністрації проведено обласний конкурс літературних творів, творів
образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему „Захисники України: історія та
сьогодення”. Підсумки Конкурсу та урочисте нагородження його переможців відбудеться
2 грудня 2017 року на базі Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької
творчості „ПАДІЮН” за участю голови обласної ради Організації ветеранів України
Жигана І.Ф., учасників АТО.
Зазначений обласний конкурс проводився з метою вшанування мужності та героїзму
захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг
Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотизму у дітей та проходив у
чотирьох номінаціях: „Лист”, „Вірш”, „Малюнок”, „Фоторобота”.
У ІІІ етапі Конкурсу взяли участь 239 учнів (проти 193 у 2016 році) закладів загальної
середньої освіти та закладів позашкільної освіти області, у тому числі 61 – у номінації
„Лист”, 52 – у номінації „Вірш”, 74 – у номінації „Малюнок” та 52 – у номінації
„Фоторобота”.
У поточному навчальному році у закладах освіти налагоджено роботу з національнопатріотичного виховання дітей та молоді. Згідно з річними планами роботи у закладах
освіти сплановано та проведено:
на уроках
історії роз’яснювально-просвітницьку роботу щодо встановлення
Дня захисника України у день Свята Покрови Пресвятої Богородиці. Зокрема, учні
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усвідомлюють, що дата 14 жовтня символізує нерозривний зв’язок усіх поколінь
захисників України: від воїнів Київської Русі, козаків, учасників збройних формувань
УНР та ЗУНР, українців, які у складі збройних сил СРСР та партизанських формувань
захищали Батьківщину від фашистів, до воїнів Української повстанської армії та
нинішніх захисників України;
уроки пам’яті: „Герої не вмирають”, „Пам’яті Небесної Сотні”, „Пам’ятник Небесній
Сотні”, „А сотню вже зустріли небеса”, „Герої Небесної Сотні змінили нас, ми змінимо
країну”, „Вклоняємось усім Героям”;
виховні години, бесіди: „Твоя Україна в майбутньому”, „Мертвим не треба пам’ятників
– живих треба пам’ятати, щоб їхні серця не черствіли”, „Вони відстояли найдорожче –
життя – ціною власного життя”, „Герої не вмирають”, „Герої Революції гідності”, „Шлях
до свободи”, „Український відлік”, „Урок миру, добра та злагоди в Україні”, „Пам’ять
про друзів полеглих жива”, „Вони захищали ідеали демократії”, „Небесна Сотня у вирій
полетіла”, „Героям Слава”, „Молитва за Україну”, „Мамо, я не вернусь…”, „Вони
захищали ідеали демократії, права і свободи людини та європейське майбутнє України”,
„Пам’ятаємо про Героїв Небесної Сотні”, „Вшанування подвигу учасників Революції
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні”, „Революція гідності”, „Євромайдан.
Як це було”, „Про відвагу, силу духу і стійкості тих, хто віддав своє життя під час
Революції гідності”, „Я – українець. Роздуми про сьогодення”;
тематичні інформаційні хвилини: „Дата 14 жовтня – символ нерозривного зв’язку усіх
поколінь”, „ Роль української молоді у боротьбі за гідність людини під час Євромайдану”,
„Блищали на сонці шаблі запорожців”;
засідання круглих столів „Закон України „Про військовий обов’язок і військову
службу”, „Служба у прикордонних військах”, „Цих днів не забути ніколи”;
виставки малюнків, стіннівок, плакатів: „Майбутнє України очима дітей”, „Герої не
вмирають”, „Зима, що нас змінила”, „Єдина навіки рідна країна”, „Єдина Україна – одна
на всіх як оберег”, „Історичні факти про Революцію гідності”, „Ми – діти України”, „Ми
за мир!”, „Моя Батьківщина!”, „Нація, Майдан, Шевченко”;
уроки мужності із залученням учасників антитерористичної операції на сході України
та волонтерів, інші заходи патріотичного напрямку.
Учнівськими волонтерськими загонами навчальних закладів продовжується пошукова
робота, спрямована на виявлення нової інформації про подвиги героїв-односельчан,
учасників АТО. Поновлено матеріали шкільних куточків, присвячених Небесній сотні,
Героям, які воювали та воюють в зоні АТО на Сході України.

