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БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ

xAPKIBCbKoi оБлАстI

витяг з протоколу
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спiльного засiдання колегii Барвiнкiвськоi райопшоi державшоТ
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративIIо-господарського активу
Барвiнкiвського району
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Про стан роботи з цадання соцiалыlоi та медичшоТ допомоги

учасникам антитерористичноi операцii'.

Заслухавши та обговоривши iнформацiю першого заступника гоJIоI]и
районноi державноi адмiнiстрацii Калiнiна О. кПро стан роботи з надаI{1III
соцiальноi та медичноi допомоги учасникам антитерористичноТ операцiТ>,
колегiя зазначас, що в районi проводиться системна робота, направJIеI"Iа па
виконаннrI державних та мiсцевих програм соцiального захисту учасникiв
АТО та членiв сiмей загиблих учасникiв АТО, вживаIоться заходи, сгrрямовалti
на пiдвищення рiвня iх соцiального захисту.
Станом на 01.06.2018 року на облiку в едиrrому держав}iому
автоматизованому peecTpi осiб, якi маютъ право на пiльги, перебувае 191
учасник АТО (з них мають статус )п{асника бойових дiй - 189 чол., iнва.шiда
вiйни - 2 чол.), 4- члена сiмей загиблих учасникiв антитерористичноi операцii.
Рiшенням cecii районноi ради вiд 2l.t2.2017 року J\b 512-VII
затверджена Програма соцiального захисту населення Барвiнкiвського
району на201-8-2022 роки, якою передбаченi заходи з соцiальноi пiдтримки
учасникiв антитерористичноТ операцii .
З метою неухильного виконання державних та мiсцевих шрограм rlo
наданнIо соцiальноi та медичноi допомоги r{асникам АТО та членам сiмей
загиблих учасникiв АТО, пiдвищення рiвня iх соцiального захисту, сшiлtьtле

засiдання колегii районноi державноi адмiнiстрацii

та

адмiнiстративно-господарського активу району вважае за необхiдне

зборiв

:

1.

Iнформацiю першого заступникh голови районноi державноТ
адмiнiстрацii О.Калiнiна кПро стан роботи з надання соцiальноi та медичпоТ

допомоги учасникiв антитерористичноi огlерацii> прийняти до вiдома.

2. Першому

заступнику голови районноi державноi адмiнiстраrriТ
О.Калiнiну, начЕLльнику управлiння соцiального захисlу насепення районноI
державноI адмiнiстрацii Л. Макаровськiй , директору Барвiнкiвського
районного центру соцiальних служб лтя ciМ'i, дiтей та молодi Н. Пгусi ,
гоJIовному лiкарю КЗОЗ <<I-{eHTp первинноi медико-санiтарноi лопомоi,и

2

{

Барвiнкiвського районр> В. Васильеву звернути увагу на необхiднiстl,
посилення роботи щодо соцiального захисту учасникiв антитерористичt-tоI
операцiI та членiв сiмей загиблих уласникiв АТО, а саме:
-продовжити робоry по виявленнIо та повному задоволенню потреб
iнвалiдiв вiйни з числа учасникiв антитерористичноi операцiТ та членiв сiмей
загиблих учасникiв АТО;
-забезпечити проходженнrI вiдпочинку та психологiчноi реабiлiтацii у
санаторно-курортних закладах XapKiBcbKoi областi

;

-проводити медичне обстеження та надання медичноI допомоt,и
учасникам антитерористичноi операцii та ik сiм'ям;
-визначити можливiсть розширення видiв громадських робiт з наданнrI
допомоги учасникам АТО та членам сiмей загиблих учасникiв АТО;
-вжити заходи щодо працевлаштуваннrI, перенавчання та сприяння у
оформленнi пiдприемницькоi дiяльностi учасникiв АТО;
-спiльно з громадською органiзацiею учасникiв АТО проводити роботу
щодо виявлення та вирiшення соцiально-побутових потреб учасникiв
антитерористичноТ операцii та членiв сiмей загиблих учасникiв АТО;
-продовжити реалiзацiю першочергових прав учасникiв АТО та членilз
сiмей загиблих учасникiв АТО, активiзувавши роботу з органами мiсцевого
самоврядування, в межах повноважень, передбачених cT.l22 Земельtlоt,о
кодексу Украiни;
-забезпечити надання матерiальноi допомоги за рахунок коштiв мiськоi
та сiльських рад учасникам АТО та сiм'ям загиблих учасникiв АТО.

3. Керiвнику

апарату районноТ державноi алмiнiстрацii Д.СухарIсl
направити витяг з протоколу iз зазначеного питання вiлповiдальним особам.
Голова районноI державноТ
адмiнiстрацiТ
олег Калiнiн
Любов VIакаровська

ромлх

