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СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
28.01.2022 № 22

Звіт про виконання ,,Цільової програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членів їх сімей, сімей

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил на 2021-2023 роки“ за 2021 рік

Одним із головних завдань ,,Цільової програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членів їх
сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та
операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки“ (далі – Програма) є сприяння
соціальній адаптації та повернення до повноцінного життя учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей шляхом надання інформаційно-
правової, медичної, соціальної, психологічної допомоги, здійснення
професійної підготовки (перепідготовки), надання оздоровчих послуг,
впровадження ефективного механізму забезпечення їх всіма видами соціальних
гарантій, передбачених чинним законодавством України.

В 2021 році в місті здійснювалась робота щодо всебічного соціального
захисту  та ефективного вирішення проблемних питань учасників АТО та
членів їх сімей. Реалізація Програми сприяла медичній та соціальній адаптації,
психологічній реабілітації, професійній підготовці та перепідготовці учасників
АТО, а також соціальному захисту учасників АТО та членів їх родин.

В рамках виконання Програми протягом 2021 року медичний огляд
пройшли 112 демобілізованих учасника АТО, що становить 64,4% від загальної
кількості учасників АТО.

Направлено 17 осіб з числа демобілізованих учасників АТО та ООС, у
яких виявлені порушення стану здоров'я, на стаціонарне обстеження та
лікування у медичні заклади області.

Організовано проходження медичних оглядів медико-соціальною
експертною комісією для встановлення  інвалідності.

На виконання заходів Програми у 2021 році КНП ,,Центр первинної
медико-санітарної допомоги Березаснької міської лікарні“ повідомляє, що під
диспансерним наглядом сімейних лікарів та терапевтів, з числа демобілізованих
учасників АТО/ООС, знаходились 174 особи. З них потребували хірургічної
допомоги – 7 осіб, спостерігається у невропатолога – 14 осіб, у ортопеда 4
особи.

За 2021 рік, з числа демобілізованих учасників АТО/ООС, отримали
стаціонарне лікування 6 осіб.

З метою надання послуг з санаторно-курортного лікування учасникам
бойових дій та особам з інвалідністю війни з числа учасників АТО за
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бюджетною програмою ,,Заходи із психологічної реабілітації, соціальної  та
професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної
операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях“ за напрямком ,,санаторно-курортне
лікування“ з державного бюджету для м. Березань виділено кошти в сумі
273,493 тис. грн., у 2020 – 250,200 тис. грн.

На ці кошти в 2021 році оздоровлено:
- 2 особи з інвалідністю з числа учасників АТО на суму 26,124 тис. грн;
- 16 учасників бойових дій з числа учасників АТО - 232,354 тис. грн;
- 1 учасник Революції Гідності на суму 15,015 тис. грн.

На виконання заходів Програми учасникам АТО надавались послуги
професійної адаптації за рахунок коштів державного бюджету. Найбільш
затребувані серед учасників антитерористичної операції в місті Березань є
професія водія (отримання професії чи підвищення категорії).

До управління соціального захисту населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради протягом 2021 року з заявами про надання
послуг з професійного навчання для отримання професії водія та підвищення
категорії ,,В“,,D“ звернулось 4 учасника бойових дій з числа учасників
АТО/ООС, які пройшли навчання в Бориспільській автомобільній школі
товариства сприяння обороні України.

Всі особи отримали Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

Послуги з психологічної реабілітації отримали 5 учасників АТО.
Потрібно відмітити, що за кошти місцевого бюджету на виконання

Програми, в 2021 році надано:
- 2 учасникам бойових дій з числа учасників АТО - 5 членам їх сімей

матеріальну допомогу на санаторно-курортне лікування в сумі 10,0 тис. грн..
- 1 особі з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни, який отримав

захворювання під час участі в АТО надано матеріальну допомогу на лікування
сумі 20,0 тис. грн.

- 19 особам для вирішення соціально-побутових проблем учасників
АТО/ООС у м. Березань, пов’язаних з їх лікуванням, реабілітацією та
соціальною адаптацією  надано матеріальну допомогу на загальну суму 71,0
тис. грн.

Витрати, пов’язані з виконанням заходів Програми, за кошти місцевого
бюджету профінансовані на суму 101,0 тис. грн.

У 2021 році встановлено статус ,,Інвалід війни“ 7 особам.
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На виконанні заходів Програми, щодо оздоровлення дітей учасників АТО
активну участь приймають структурні підрозділи виконавчого комітету
Березанської міської ради, а саме відділ освіти виконавчого комітету
Березанської міської ради, служба у справах дітей Березанської міської ради. У
2021 році забезпечено оздоровленням та відпочинком 10 дітей учасників АТО
(з них 1 дитина загиблого учасника АТО).

У 2021/2022 навчальному році в закладах загальної середньої освіти
Березанської міської територіальної громади навчається 78 учнів, батьки яких є
учасниками АТО(ООС), в закладах дошкільної освіти - 29 дітей.

Учасники освітнього процесу загальноосвітніх навчальних закладів міста,
батьки яких є учасниками АТО, активно беруть участь у міських, шкільних
позакласних та святкових заходах. Ці учні є активними учасниками
Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, є активними учасниками дослідницьких
робіт малої академії наук України, святкових та концертних програм в школі,
місті,області. За рішенням Березанської міської ради діти забезпечуються
безкоштовним гарячим харчуванням за кошти місцевого бюджету.

Влітку 2021 року діти учасників АТО оздоровлювались в закладах освіти
за рахунок літнього меню та оздоровчих фізичних процедур.

Управлянням у 2021 році по Київській обласній цільовій програмі
соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил та члени їх сімей, членів сімей загиблих
(померлих) учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, а
також родини Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності отримали
адресну матеріальну допомогу 9 осіб в сумі 247,430 тис. грн.

Березанською міською філією Київського обласного центру зайнятості
учасникам АТО/ООС протягом 2021 року надавався комплекс соціальних
послуг для сприяння працевлаштуванню, з підбору місця роботи,
профорієнтації, пропонується професійне навчання для подальшої
самозайнятості, провадження підприємницької діяльності. За звітний період
працевлаштовано 2 особи.

168 сім’ям військовослужбовців - учасників антитерористичної операції
надавалась допомога в отриманні пільг, субсидій, державних соціальних
допомог.

7 учасникам бойових дій, з числа учасників АТО, які використовують
тверде паливо для опалення оселі, надано пільгу, а саме грошову компенсацію
для придбання твердого палива.

5 сім’ям військовослужбовців, які загинули в зоні проведення
антитерористичної операції надано безкоштовний проїзд.

У встановленому законодавством порядку демобілізованим
військовослужбовцям, які брали участь в АТО надано 61 земельних ділянок із
земель запасу Березанської міської ради для будівництва та обслуговування
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житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого
селянського господарства.

Березанським міським територіальним центром соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) на виконання Програми у 2021
році 17 учасникам АТО надано безкоштовні соціальні послуги.

Інформаційно - роз’яснювальна робота щодо захисту прав та отримання
послуг проводиться шляхом особистих бесід, розміщення інформації на стендах
в приміщенні управління соціального захисту населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради, ,,Березанської міської лікарні Березанської
міської ради“, на Facebook сторінках та офіційних сайтах Управління,
Березанської міської ради.

Заступник начальника управління –
начальник відділу (підпис)        Ольга СИВАК

Керуючий справами
виконкому міської ради (підпис)    Лариса КОЧУР


