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ЗВІТ 

про виконання Комплексної програми соціальної підтримки учасників  
бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх сімей – 

мешканців Софіївської громади на 2019–2021 роки 

 

Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх сімей – мешканців Софіївської 
громади на 2019 – 2021 роки прийнята 03 травня 2019 року і затверджена 
рішенням Софіївської селищної ради № 2420-45/VIII з метою соціальної 
підтримки учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, на території інших держав, учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та членів їх сімей, які постійно проживають 
на території Софіївської громади. 

На території громади проживають: понад 300 учасників бойових дій, серед 
них  учасники бойових дій на території інших держав, 193 учасники бойових 
дій в зоні АТО/ООС та 7 членів сімей загиблих під час виконання службових 
обов’язків ( в тому числі 1 мати загиблого учасника бойових дій в Афганістані). 

Основні завдання Програми: 
- надання одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил), які не отримали статусних документів, на 
розв’язання побутових питань; 

- надання грошової допомоги сім'ям загиблих або померлих учасників 
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та воїнів, які загинули під 
час виконання службових обов’язків на території інших держав; 

- надання учасникам бойових дій, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та 
членам їх сімей матеріальної, соціальної, юридичної, психологічної допомоги; 

- соціальний супровід  учасників антитерористичної операції (операції 
об’єднаних сил) та сімей загиблих або померлих учасників бойових дій; 

- забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня 
здоров'я учасників бойових дій,  учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів 
їх сімей. 

На виконання завдань і заходів Програми планувалися кошти із 
селищного бюджету у сумі 378 тис. грн., протягом трьох років виділено на 
реалізацію заходів 484 тис. грн. 

Виконання визначених завдань Програми побудовано на підставі взаємодії 
структурних підрозділів Виконавчого комітету та суб’єктів соціальної   роботи 
(закладів охорони здоров’я, центру вторинної правової допомоги, центру 
зайнятості, Центру надання соціальних послуг). 

На виконання завдань, передбачених Програмою проведені заходи: 



Сформовано банк даних учасників бойових дій, учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС, внутрішньо переміщених осіб, які мешкають на 
території громади, учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної 
операції, інформаційні картки на членів сімей загиблих (померлих) в зоні 
АТО/ООС. 

У 2019-2020 роках  учасники антитерористичної операції, які не отримали 
статусу «учасника бойових дій» отримували одноразову матеріальну допомогу 
на вирішення побутових питань у розмірі по 2000 грн., такої допомоги 
протягом дії Програми надано  на  суму 60000 грн. 

До 2021 року на території Софіївської громади проживав один учасник 
антитерористичної операції, який не мав статусу учасника бойових дій. У липні 
2021 року за рішенням суду присвоєний статус учасника бойових дій в АТО.  

З учасниками бойових дій в зоні АТО/ООС працюють фахівці Центру 
надання соціальних послуг з метою визначення їх потреб, надання їм соціальної 
та адміністративної допомоги. Протягом 3 років надано інформаційних, 
консультативних та інших послуг 26 учасникам АТО/ООС. На жаль, трьом 
учасникам надавалися послуги, як умовно засудженим. 

Учасники бойових дій , учасники ліквідації аварії на ЧАЕС проходять 
щорічну диспансеризацію в Софіївській амбулаторії Центру первинної медико-

санітарної допомоги. 
Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які належать до 1 категорії, за рахунок 

субвенції з обласного бюджету щороку мають змогу отримати ліки. 
Інші учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасники бойових дій 

подають заяви до виконавчого комітету селищної ради про надання 
матеріальної допомоги на лікування. 

За час дії Програми на лікування надано допомогу: 
9  учасникам бойових дій в зоні АТО/ООС 

18 учасникам бойових дій на території інших держав  
10 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  

на загальну суму  145 тис. грн.. 
Крім грошової допомоги учасники бойових дій в зоні АТО/ООС, на 

території інших держав, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС мають можливість 
оздоровитися в  обласному госпіталі для військовослужбовців, санаторіях 
України (за попереднім замовленням путівки). 

У зв’язку з пандемією госпіталь останні два роки не приймав на 
реабілітацію пацієнтів.  

Так за 3 роки пройшли лікування, реабілітацію і оздоровилися в санаторіях 
України 16 учасників бойових дій та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, в 
тому числі: 

14  учасників бойових дій 

2 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 
Програмою також передбачені заходи щодо підтримки членів сімей 

учасників бойових дій в зоні АТО/ООС, учасників бойових дій на території 



інших держав, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Так за бюджетні кошти 
були оздоровлені 6 дітей учасників бойових дій в зоні АТО/ООС (19), 2 дітей 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (8). 

Щомісячно надається допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників 
бойових в зоні АТО/ООС та на території інших держав у розмірі 2000 грн. 
кожній сім'ї.  (За три роки надано допомогу на суму 272000 грн.) Крім 
щомісячної допомоги, за рахунок коштів селищного бюджету надано 
матеріальну допомогу на встановлення надгробного пам’ятника загиблому 
учаснику АТО у сумі 7000 грн. 

Учасникам бойових дій виділяються земельні ділянки для будівництва 
індивідуальних житлових будинків та веденні особистого селянського 
господарства, ті, хто не має власного житла, або потребує поліпшення 
житлових умов беруться на квартирний облік. На даний час на квартирному 
обліку перебувають  15 учасників бойових дій в АТО/ООС, 1 на території 
інших держав (в Афганістані), 1 учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. 

Тим, хто уклав контракт на службу у Збройних Силах України надається 
одноразова матеріальна заохочувальна допомога у розмірі 5000 грн. Так  
виплачено 120.000 грн. заохочувальної допомоги. 

 Термін дії Програми закінчився, але це означає, що заходи щодо 
соціальної підтримки зазначених категорій осіб на далі не будуть 
здійснюватися. 

У листопаді 2020 року прийнята Програма соціального захисту  населення 
Софіївської громади на 2021-2023 роки. Всі заходи щодо соціального захисту і 
підтримки учасників бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів 
їх сімей передбачені прийнятою програмою. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                        Людмила НАЗАРЕНКО 


