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Звіт
Про виконання районної комплексної програми соціальної підтримки
сімей загиблих учасників антитерористичної операції,
військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та
вшанування пам’яті загиблих за 2019рік
Програма передбачає комплекс заходів, із соціальної, фінансової,
юридичної, медичної та психологічної підтримки учасників антитерористичної
операції, учасників бойових дій та членів їх сімей, сімей загиблих
військовослужбовців та волонтерів в зоні антитерористичної операції, сприяння
забезпеченню їх соціально-побутових потреб, що здійснюються на місцевому
рівні. Виявлення сімей (осіб) з числа учасників АТО, які перебувають у
складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу таких сімей (осіб) є основним завданням Програми. В
умовах сьогодення саме зазначена категорія населення району потребує
підвищеної уваги з боку владних структур, місцевого самоврядування,
громадських організацій.
У рамках Програми передбачається забезпечення соціальним супроводом
учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО,
надання фінансової, юридичної, психологічної та соціальної підтримки особам
з числа рядового і начальницького складу Збройних Сил України,
співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної
служби транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України та іншим
добровольцям, волонтерам (членам сімей загиблих волонтерів), які брали
участь в антитерористичній операції, членам сімей учасників бойових дій,
мешканцям Вижницького району.
Однією із вагомих складових Програми є медичний супровід учасників
антитерористичної операції.
Програма передбачає впровадження механізму соціальної підтримки
учасників АТО, створення дорожньої карти з переліком соціальних гарантій та
соціальних послуг, які можуть бути забезпечені/отримані учасниками АТО а
також сприяння в оформленні різного виду соціальних допомог та пільг, що
передбачені законодавством, вирішенні проблемних питань зазначеної категорії
громадян, моніторинг якості надання послуг.

№ Зміст заходу
з/п
1.

2.

3.

Забезпечення безкоштовним
зубопротезуванням учасників
АТО
Забезпечення пільговими
рецептами учасників АТО
Надання матеріальної
допомоги членам сімей
загиблих учасників АТО,
пораненим учасникам АТО,
мобілізованим, учасникам
антитерористичної операції
(учасникам бойових дій) та
членам їх сімей, членам сімей
загиблих волонтерів в зоні
АТО
ВСЬОГО

Начальник управління
соціального захисту
населення Вижницької РДА

Обсяг
виконання
коштів
тис. грн.
Забезпечено безкоштовне
25,5
зубопротезуванням 9 учасникам
АТО
15,8
Виписано рецептів 30 учасникам
АТО на придбання безкоштовних
ліків
Надано матеріальну допомогу 27
учаникам АТО
43,2

84,5 тис грн.

Оксана ВОЙТЕНКО

