
ІНФОРМАЦІЯ
про соціальний захист учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у 2017 році.

В умовах сьогодення дуже важливою є підтримка та соціальний захист 
осіб, які захищали територіальну цілісність України і виконували або 
виконують службові обов’язки у зоні проведення антитерористичної операції, 
їх сімей та членів сімей осіб, загиблих під час участі в АТО.

Великий обсяг питань в цьому напрямку відноситься до компетенції 
управління соціального захисту населення Охтирської районної державної 
адміністрації.

Станом на 01.05.2017 в управлінні на обліку в Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільгу перебувають 210 
учасників антитерористичної операції, в т.ч. 1 інвалід війни.

Також на території Охтирського району проживають три сім’ї 
військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної 
операції:

- Вербицькиц Микола Олексійович, батько, с. Оленінське;
- Бережна Валентина Дмитрівна, Бережний Олександр Миколайович, 

батьки, с. Чупахівка;
- Руденко Ніна Михайлівна, мати, с. Чернеччина.

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» учасникам бойових дій забезпечується:

- 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна 
плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр 
загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому 
приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. 
метра на сім'ю) — протягом січня-квітня 2017 року учасникам бойових дій 
надано 23 пільги на користування житлом на загальну суму 0,3 тис. гривень;

-  75-процентна знижка плати за користування комунальними 
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим 
балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. 
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення 
становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно 
проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та 
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю -  протягом 4-х місяців 2017 року учасникам 
бойових дій надано 1500 пільг на користування житлово-комунальними 
послугами на суму 568,5 тис. гривень у (соціальні нормативи на 1 особу: газ -  
201,5 м куб., електроенергія - 120 кВт, водопостачання - 4  м. куб.);

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75- 
процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний 
розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має 
право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);



- 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах 
норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у 
будинках, що не мають центрального опалення (1 тонна твердого палива та 
1 балон скрапленого газу) -  протягом 4-х місяців 2017 року 22-м учасникам 
бойових дій було нараховано пільгу на придбання твердого палива і 
скрапленого газу на суму 36,2 тис. гривень.

Рішенням тридцять сьомої сесії шостого скликання Охтирської районної 
ради від 22.12.2016 в рамках районної Програми соціального захисту 
населення на 2017 рік затверджені кошти для надання додаткових пільг з 
оплати житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива 
готівкою членам сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при 
виконанні службового обов’язку під час антитерористичної операції за рахунок 
районного бюджету. Додаткова 50 - процентна знижка надається двом сім’ям 
загиблих (Вербицький М.О., сім’я Бережних) у межах норм, передбачених 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про 
встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 
обслуговування». Сума використаних коштів на відшкодування додаткових 
пільг станом на 01.05.2017 склала 4,8 тис. гривень.

В рамках районної Програми соціального захисту населення на 2017 рік 
встановлена щомісячна стипендія на дітей, батьки яких загинули при 
виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної 
операції -  в розмірі 50 відсотків від рівня прожиткового мінімуму на дітей 
відповідного віку. У 2016 році стипендія призначена та виплачена Шелепаєвій 
М.О. в сумі 0,9 тис. гривень. На даний час дана особа знята з реєстрації в 
Охтирському районі в зв‘язку зі зміною місця проживання.

Обласною програмою соціального захисту населення на 2017-2021 роки 
було передбачене забезпечення у 2017 році твердим паливом (дровами) 
сімей учасників антитерористичної операції. Рішенням сесії Охтирської 
районної ради від 28.04.2017 затверджено Порядок використання коштів для 
забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної 
операції, відповідно до якого твердим паливом (дровами) забезпечуються 
особи, які виконують (виконували) службові обов’язки у зоні 
антитерористичної операції, а під час виконання ними зазначених обов’язків 
— їх сім’ї та члени сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції в 
яких будинок опалюється лише твердим паливом.

Забезпечення твердим паливом (дровами) пільгової категорії сімей 
передбачено один раз на рік в обсягах 5 кубічних метрів твердолистяних, або 6 
кубічних метрів шпилькових та м’яколистяних порід, або 1,2 тонни 
торфобрикетів на домогосподарство.

Відповідно до Обласної програми соціального захисту населення на 
2017-2021 роки (із змінами) для забезпечення твердим паливом (дровами,



торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції на 2017 рік 
затверджені кошти в сумі 132,5 тис. гривень.

Станом на 01.05.2017 із 35 осіб які потребують забезпеченням твердим 
паливом 16 осіб виявили бажання отримати компенсацію готівкою. Так в 
травні проведено нарахування та виплату компенсації учасникам 
антитерористичної операції загальну суму 40,0 тис. гривень (по 2500 гривень 
кожному).

Після закінчення акції «Тиша в лісі» 19 сімей учасників 
антитерористичної операції Охтирського району будуть забезпечуватися 
твердим паливом (дровами, торфобрикетами) відповідно до укладених 
договорів з підприємствами, а саме:

- ДП «Охтирське лісове господарство» (дрова);
- ДП «Охтирський агролісгосп» (дрова);
- КП «Лутищанський агролісгосп» (дрова).

На виконання Указу Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 
«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операції» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції 
санаторно-курортним лікуванням», управлінням соціального захисту 
населення Охтирської районної державної адміністрації проводиться робота 
щодо забезпечення учасників бойових дій з числа учасників 
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням.

Станом на 01.05.2017 року на обліку в управлінні по забезпеченню 
санаторно-курортним лікуванням перебуває 7 учасників бойових дій з 
числа учасників АТО. Протягом січня - квітня 2017 року учасники бойових дій 
не проходили санаторне-курортне лікування.

На виконання Указу Президента України від 18.03.2015 № 150/2015
«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операції» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 221 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих 
учасників антитерористичної операції», управлінням соціального захисту 
населення Охтирської районної державної адміністрації проводиться робота 
щодо направлення учасників бойових дій з числа учасників 
антитерористичної операції на психологічну реабілітацію. Спеціалістами 
управління проведено широку інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 
психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Станом на 
01.05.2017 учасники бойових дій'з числа учасників антитерористичної 
операції не проходили психологічну реабілітацію в наступних 
реабілітаційних закладах. Причиною невеликої кількості направлених на 
психологічну реабілітацію є:

- особисте небажання учасників АТО пройти саме цей вид реабілітації;
- велика зайнятість їх на присадибних ділянках та по господарству;



АТО).
неможливість поїхати по виробничій необхідності (працюючі учасники

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 
179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 
адаптації учасників антитерористичної операції» управлінням проведена 
інформаційно-роз’яснювальна робота з демобілізованими учасниками 
антитерористичної операції щодо соціальної та професійної адаптації за 
результатами якої були виявлені учасники антитерористичної операції, які 
мали бажання пройти професійну перепідготовку з метою відкриття 
водійських категорій.

За результатами проведеного моніторингу протягом 4-х місяців 
поточного року в районі було виявлено 12 учасників антитерористичної 
операції, які виявили бажання пройти професійну адаптацію шляхом 
навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних 
засобів різних категорій.

По мірі комплектування навчальних груп в закладі професійно- 
технічної освіти Охтирському учбово-спортивному центрі Товариства 
сприяння обороні України станом на 01.05.2017 року безпосередньо пройшли 
навчання 1 учасник антитерористичної операції, які мешкають в Охтирському 
районі та 4 навчаються. Інші учасники АТО не погодились пройти професійну 
адаптацію з різних причин у зв’язку з сімейними, виробничими та іншими 
обставинами (пішли служити по контракту, погіршився стан здоров’я, виїхали 
працювати в інший регіон). З початку року було укладено 4 договори на 
загальну суму 18,4 тис. гривень.

Учасникам антитерористичної операції згідно рішення комісії з питань 
надання громадянам матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 
бюджету матеріальна допомога не надавалася.

Безплатний проїзд автомобільним транспортом загального 
користування в сільській місцевості - перевезення пільгових категорій 
населення району приміським автомобільним транспортом здійснюється 
фізичними особами - підприємцями: Дубовик С.М, Кліщ Т.Г., Шапошник 
В.М., Марочко С.В. Савченко Т.П., Данилюк А.П., Мар’єнков Р.І,.ТОВ 
«Транспортна компанія «Альянс+» та TOB "АВТО-ОВІ" на 14 приміських 
маршрутах у визначені для кожного маршруту пільгові дні, по два оборотні 
пільгові рейси на кожен маршрут.

В лютому 2017 року були -укладені договори щодо перевезення 
учасників антитерористичної операції автомобільним транспортом на 14 
приміських маршрутах на кожен маршрут без обмежень.



Квартирний облік/виплата грошової компенсації для
отримання житла

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
здійснюється, як правило, за місцем проживання у виконавчому комітеті 
районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних 
депутатів (ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ PCP). Відповідно до 
наданої інформації голів селищної/сільських рад в Охтирському районі особи 
з числа членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню 
участь а антитерористичної операції та інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують 
поліпшення житлових умов на квартирному обліку не перебувають .

Виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної 
операції здійснюється на підставі ст. 118 Земельного кодексу України.

У випадку розташування бажаної земельної ділянки для індивідуального 
житлового будівництва, садівництва в межах населених пунктів, захиснику 
Вітчизни (членам його сім’ї) необхідно звернутися до відповідної сільської 
(селищної), міської ради. Якщо ж земельна ділянка сільськогосподарського 
призначення (землі житлової забудови апріорі розташовані в межах населених 
пунктів) знаходиться за межами населених пунктів, слід звертатися до 
територіальних органів Держгеокадастру України. До заяви додаються 
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної 
ділянки. З практики, це можуть бути викопіювання з генерального плану 
відповідного населеного пункту, кадастрової карти, які можна замовити в 
землевпорядній організації або у державного кадастрового реєстратора у 
територіальному органі Держгеокадастру України.

Так станом на 01.05.2017 року кількість учасників антитерористичної 
операції, які потребують земельні ділянки, придатні для будівництва чи/або 
ведення сільського господарства (садівництва) в межах населених пунктів 
Охтирського району становить :

• які подали документи на отримання земельних ділянок - 64 особи,
• які отримали земельні ділянки - 32 особи; 

кількість сімей загиблих учасників АТО:
• які подали документи на отримання земельних ділянок - 2 особи
• які отримали земельні ділянки - 2 особи;


