
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
10.06.2015 № 205 

 
 
Про заходи щодо соціального  
захисту учасників 
антитерористичної операції  
на 2015 – 2016 роки 

 
 

 
 Керуючись ст. 23 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Указом Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 «Про 
додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операції», на виконання заходів обласної Програми соціальної підтримки 
ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп 
населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч 
людям» на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради         
від 25.12.2014 № 28, зі змінами, з метою забезпечення вирішення нагальних 
питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної 
операції :   
 

1. Затвердити План обласних заходів щодо соціального захисту 
учасників антитерористичної операції (далі – План заходів) на 2015 – 2016 
роки, що додається. 
 

2. Райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдерж-
адміністрації: 

1) забезпечити виконання Плану заходів відповідно до компетенції; 
2) інформувати про проведену роботу Департамент соціального 

захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що 
настає за звітним періодом. 
 

3. Рекомендувати міськвиконкомам міст обласного значення 
забезпечити виконання п. 2 цього розпорядження. 

4. Рекомендувати Головному управлінню Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області, Запорізькому обласному центру зайнятості, головному 
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управлінню Держземагантства України в Запорізькій області, Головному 
територіальному управлінню юстиції у Запорізькій області та Запорізькому 
військовому комісаріату забезпечити виконання Плану заходів. 
 

5. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
надавати голові облдержадміністрації узагальнену інформацію про 
виконання цього розпорядження щороку до 5 лютого. 
 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Гугніна Е.А. 
 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації              Г.В. Самардак 
 
 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
10.06.2015                     № 205 
 
 
 
 

ПЛАН 
обласних заходів щодо соціального захисту учасників  

антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки 
 

1. Забезпечити виконання заходів у рамках реалізації обласної 
Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, 
інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих 
обставинах «Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки, у тому числі в частині 
соціального захисту учасників антитерористичної операції (далі – АТО). 
 
         Відповідно до термінів  
         обласної Програми  
         на 2015 – 2016 роки 

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, міськ-
виконкоми міст обласного 
значення 
 

     2. З метою забезпечення  соціального захисту і реабілітації учасників 
АТО розробити місцеві заходи соціального захисту учасників АТО, членів 
сімей загиблих в АТО та при формуванні місцевих бюджетів передбачати 
видатки на надання допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих в 
АТО. 
 
         Перше півріччя 2015 року 
 

Райдержадміністрації,  міськ-                            
виконкоми міст обласного 
значення 
 

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

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, міськ-
виконкоми міст обласного 
значення, Запорізький 
обласний та міські центри 
зайнятості, Токмацький 
міськрайонний, районні та 
районні у м. Запоріжжі 
центри зайнятості  
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     4. Організувати роботу мультидисциплінарних команд у складі 

медичних працівників, юристів, психологів, фахівців системи соціального 
захисту для надання консультацій і сприяння у розв’язанні проблем учасників 
АТО, членів їх сімей, у тому числі на базі територіальних військових 
комісаріатів після необхідних узгоджень та отримання дозволу від 
Генерального штабу Збройний Сил України. 

 
         Постійно   Райдержадміністрації,  міськ- 

виконкоми міст обласного 
значення, обласний та 
територіальні військові комі-
саріати у Запорізькій області 
 

          5. Надання допомоги в оформленні у встановленні статусу членам сімей 
загиблих учасників АТО. 
 
         Постійно   Райдержадміністрації, міськ- 

виконкоми міст обласного 
значення 
 

          6. Опрацювати питання щодо надання спеціалізованої психологічної, 
психіатричної, психотерапевтичної допомоги учасникам АТО, залучивши 
служби соціально-психологічного відновлення таких осіб та кваліфікованих 
фахівців. 
 
         Постійно Департамент охорони здо-

ров’я облдержадміністрації, 
Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, райдерж-
адміністрації, міськвико-
нкоми міст обласного 
значення 
 

          7. Організація надання допомоги сім’ям учасників АТО, зокрема 
проведення соціального інспектування таких сімей з метою вивчення їх 
потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують.  
 
         Постійно Запорізький обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, рай-
держадміністрації, міськ- 
виконкоми міст обласного 
значення 
 

          8. Надання безоплатної первинної допомоги через правові громадські 
приймальні, що діють при Головному, територіальних управліннях юстиції 
Запорізької області. 
 
         Постійно Головне і територіальні 

управління юстиції 
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Запорізької області 
          9. Вивчити умови проживання сімей загиблих учасників АТО, членів 
сімей загиблих учасників АТО та, у разі потреби, забезпечити  постановку їх 
на облік для отримання житла. 
 
          Постійно Райдержадміністрації, міськ-                                 

виконкоми міст обласного 
значення 
 

          10. Забезпечити надання медичної допомоги демобілізованим 
військовослужбовцям у закладах охорони здоров'я області. 
 
         Постійно Департамент охорони здо-

ров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськ-
виконкоми міст обласного 
значення 
 

          11. Залучати фахівців з фізичної реабілітації до реабілітаційного 
процесу в госпіталях для ветеранів війни та закладах охорони здоров'я, що 
здійснюють реабілітацію демобілізованих військовослужбовців. 
 
        Постійно Департамент охорони здо-

ров’я облдержадміністрації 
 

        12. Провести роботу щодо приведення штатних норматив психологів 
закладів охорони здоров'я, в яких здійснюватиметься реабілітація 
демобілізованих військовослужбовців, у відповідність з потребами таких 
закладів. 
 
        Постійно Департамент охорони здо-

ров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськ-
виконкоми міст обласного 
значення 
 

       13. Вжити заходів щодо створення Обласного центру медичної 
реабілітації. 
 
       Постійно 
 

Департамент охорони здо-
ров’я облдержадміністрації 
 

        14. Здійснювати постійний моніторинг стану проведення протезування 
військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції, 
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.  
 
        Постійно Департамент соціального 

захисту населення облдерж- 
адміністрації 
 
 

         15. Запровадити ведення окремого обліку пенсійного забезпечення 
військовослужбовців, які брали участь у бойових діях під час проведення 
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АТО, та членів сімей військовослужбовців, годувальники яких загинули в 
АТО. 
 
        Постійно 
 

Головне управління 
Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області  
 

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

Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області  
 

         17. Сприяти доступу до професійної підготовки і перепідготовки 
учасників АТО. Забезпечити роботу консультативного телефону під час 
вступної кампанії 2015 року. 
 
         Постійно Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

         18. Забезпечити соціально-психологічний супровід та підтримку дітей з 
сімей, батьки яких є або були учасниками АТО, здійснення психолого-
педагогічного супроводу дітей шкільного віку з сімей учасників АТО.  
 
         Постійно Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 
Запорізький обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, райдержаміні- 
страції, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 

         19. Сприяти першочерговому забезпеченню дошкільною освітою дітей з 
числа сімей учасників АТО. 
 
        Постійно Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, міськ-
виконкоми міст обласного 
значення 
 
 

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

облдержадміністрації 
 

          21. Забезпечити передачу земельних ділянок державної і комунальної 
власності в порядку безоплатної приватизації учасникам АТО. 
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         Постійно  Департамент агропро-
мислового розвитку облдерж-
адміністрації, Головне упра-
вління Держземагентства у 
Запорізькій області, рай-
держадміністрації, міськ-
виконкоми міст обласного 
значення 
 

          22. Спільно з громадською організацією «Запорізький медіа-центр» 
забезпечити  роботу Громадської приймальні на базі комунальної установи 
«Запорізький обласний центр молоді» Запорізької обласної ради для розгляду 
звернень, вирішення проблемних питань, консультацій, проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи з військовослужбовцями, які брали 
участь у бойових діях під час проведення АТО та членами їх родин. 
 
          Постійно Управління молоді, фізичної 

культури та спорту облдерж-
адміністрації, КУ «Запорізький 
обласний центр молоді» 
Запорізької облради 
 

         23. Організувати в рамках курсів «Школа патріотів» проведення лекцій 
та тренінгів з питань психологічної реабілітації учасників АТО.  
 
         Постійно Управління молоді, фізичної 

культури та спорту облдерж-
адміністрації, КЗ «Обласний 
центр патріотичного вихо-
вання молоді» Запорізької 
облради 
 

          24. Сприяти організації оздоровлення та відпочинку дітей батьки, яких 
загинули під час проведення АТО.  
 
          Постійно Департамент соціального 

захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержадмі-  
ністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 

          25. Забезпечити організацію відпочинку (з наданням оздоровчих або 
санаторно-курортних послуг) демобілізованих військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу та працівників, які брали участь в 
антитерористичній операції, членів їх сімей (дружини, чоловіка та 
неповнолітніх дітей) за рахунок коштів місцевих бюджетів. 
 
          Постійно Департамент соціального 

захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержадміні-
страції, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
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          26. Забезпечення оздоровлення та відпочинку на території України 
та за кордоном дітей, один з батьків яких загинув, постраждав або бере 
безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції. 
 
         Постійно Департамент соціального 

захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержадміні-
страції, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 

          27. Забезпечення супроводження з вирішення соціальних питань 
учасників антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні та 
реабілітації у військових госпіталях та інших закладах охорони здоров’я, і 
соціального супроводу осіб з інвалідністю за місцем проживання. 
 
          Постійно Департамент соціального 

захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержадміні- 
страції, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 

          28. Вивчення питання щодо необхідності у соціальній підтримці сімей 
учасників антитерористичної операції та забезпечення організації надання 
їм такої допомоги. 
 
         Постійно Департамент соціального 

захисту населення облдерж-
адміністрації, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 
 

          29. Розробити та розповсюджувати серед ветеранів війни з числа 
учасників антитерористичної операції пам'ятки щодо їх соціального захисту 
на випадок безробіття. 

         Постійно Запорізький обласний та  
міські центри зайнятості, 
Токмацький міськрайонний, 
районні та районні у              
м. Запоріжжі центри 
зайнятості, обласний та 
районні військові комісаріати 

          30. Забезпечити співпрацю військкоматів і обласної служби зайнятості 
щодо проведення подальшої роботи з демобілізованими 
військовослужбовцями, які потребують сприяння у працевлаштуванні. 

         Постійно Запорізький обласний та  
міські центри зайнятості, 
Токмацький міськрайонний, 
районні та районні у               
м. Запоріжжі центри 
зайнятості, обласний та 
районні військові комісаріати 
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          31. Організувати роботу регіональної телефонної «гарячої лінії» для 
надання консультаційної допомоги учасникам антитерористичної операції та 
членам їх сімей у частині сприяння працевлаштуванню. 

        Постійно Запорізький обласний та  міські 
центри зайнятості, Токмацький 
міськрайонний, районні та 
районні у м. Запоріжжі центри 
зайнятості 

         32. Забезпечити організацію та проведення для демобілізованих 
військовослужбовців спеціальних семінарів та тренінгів, що мотивують до 
вибору цивільної професії, які актуальні на місцевому ринку праці. 

         Постійно Запорізький обласний та  міські 
центри зайнятості, Токмацький 
міськрайонний, районні та 
районні у м. Запоріжжі центри 
зайнятості 

        33. Надати можливість розмістити у приміщеннях військкоматів 
інформаційних матеріалів з питань зайнятості та соціального захисту на 
випадок безробіття. 

         Постійно Запорізький обласний та  міські 
центри зайнятості, Токмацький 
міськрайонний, районні та 
районні у м. Запоріжжі центри 
зайнятості, обласний та 
районні військові комісаріати 

        34. Забезпечити працевлаштування демобілізованих військовослужбовців 
на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою в 
установленому порядку компенсації єдиного внеску роботодавцям відповідно 
до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення». 

        Постійно Запорізький обласний та  міські 
центри зайнятості, Токмацький 
міськрайонний, районні та 
районні у м. Запоріжжі центри 
зайнятості 

          35. Сприяти започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями 
власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати 
одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької 
діяльності. 

         Постійно Запорізький обласний та  міські 
центри зайнятості, Токмацький 
міськрайонний, районні та 
районні у м. Запоріжжі центри 
зайнятості  
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          36. Розробити та затвердити методичні рекомендації щодо надання 
психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, їх родинам, а 
також членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб рядового 
і начальницького складу та працівників, які брали участь в антитерористичній 
операції. Доведення зазначених методичних рекомендацій до відома суб'єктів, 
що надають психологічну допомогу. 

          Перше півріччя 2015 року Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, Запорізький 
обласний та  міські центри 
зайнятості, Токмацький 
міськрайонний, районні та 
районні у м. Запоріжжі 
центри зайнятості 

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

         Постійно Запорізький обласний та  
міські центри зайнятості, 
Токмацький міськрайонний, 
районні та районні у м. 
Запоріжжі центри 
зайнятості 

        38. Сприяти в організації психологічного супроводу в період 
профнавчання безробітних – учасників АТО силами штатних психологів та 
соціальних педагогів навчальних закладів (на добровільних і волонтерських 
засадах),  у разі необхідності.  

        Постійно Запорізький обласний та  
міські центри зайнятості, 
Токмацький міськ-
районний, районні та 
районні у м. Запоріжжі 
центри зайнятості, 
навчальні заклади  
 

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

         Постійно Запорізький обласний та  
міські центри зайнятості, 
Токмацький міськрайонний, 
районні та районні у               
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м. Запоріжжі центри 
зайнятості 

         40. Організувати проходження курсу професійної реабілітації в  
комунальному закладі «Обласний центр професійної реабілітації інвалідів» 
Запорізької обласної ради для інвалідів – учасників АТО. 
 
        За графіком  
        проведення навчання 

Департамент соціального 
захисту облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськ-
виконкоми міст обласного 
значення 
 

         41. Сприяти  волонтерській діяльності щодо проведення заходів з 
реабілітації та соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців. 
 
         Постійно  Структурні підрозділи обл-

держадміністрації, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 
 

         42. Провести консультації з представниками місцевих релігійних громад 
щодо сприяння у здійсненні психологічної реабілітації учасників АТО. 

        Постійно Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських рад 

         43. Організовувати в закладах культури області зустрічі з 
демобілізованими учасниками АТО. 

        Постійно Департамент культури, тури-
зму, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських рад 
 

         44. Забезпечити висвітлення питань щодо соціального захисту учасників  
антитерористичної операції на офіційному веб-порталі облдержадміністрації, 
сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 
щодо пенсійного забезпечення на сайті Головного управління Пенсійного 
фонду України в Запорізькій області та сприяти поширенню відповідної 
інформації в регіональних ЗМІ. 
 
         Постійно Управління у справах преси та 

інформації облдержадміні-
страції, Департамент 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, міськ-
виконкоми міст обласного 
значення Головне управління 
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Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області  
 

          45. Підготовка інформаційних матеріалів (статей, пам’яток, буклетів 
тощо) з питань соціального захисту учасників АТО. 
 
          Постійно Головне та територіальні 

управління юстиції Запо-
різької області, Запорізький 
обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді 
 

          46. Рекомендувати підприємствам при укладанні колективних договорів 
включати до них положення щодо забезпечення соціального захисту 
співробітників - учасників АТО операції та членів сімей загиблих. 
 
         Постійно 
 

Департамент соціального 
захисту населення  облдерж- 
адміністрації, обласна рада 
профспілок, обласна 
організація роботодавців  
 
 
 

 
 
 
Заступник голови – 
керівник апарату обласної 
державної адміністрації 
 

 
 
 

 
                     
                     Л.В. Березинський 
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