
1 

 

Про допомогу учасникам антитерористичної операції 

та діяльність Центру допомоги учасникам АТО 

в Чернігівській області 

(станом на 01.03.2017) 

 

В області продовжується робота щодо виконання Указу Президента 

України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції».  

Своє життя за вільну і незалежну Україну на сьогодні віддали 150 наших 

земляків, в т.ч. один у лютому поточного року. 
В установленому законодавчими актами порядку в області вирішуються 

питання щодо надання статусу «член сім’ї загиблого ветерана війни» родинам 
загиблих військовослужбовців та представників правоохоронних органів. Всі 
члени родин загиблих (323 чол.), хто подав до органів соціального захисту 
необхідні документи, вже отримали довідки та посвідчення встановленого 
зразка та користуються пільгами відповідно до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».  

Одноразова матеріальна допомога з Держбюджету надана  родинам 113 

загиблих учасників АТО. 

Здійснюються додаткова робота щодо соціального захисту зазначеної 

вище категорії людей.  Так, з 2015 року діють обласна та місцеві програми 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.  

Органами місцевої державної влади, громадськими організаціями та 

волонтерами здійснюється соціальний супровід та вирішуються проблемні 

питання учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих 

військовослужбовців. Ними налагоджено співпрацю з органами охорони 

здоров’я, освіти та громадськими організаціями  для  надання психологічної 

допомоги військовослужбовцям, які повернулися із зони проведення АТО. 

У м. Чернігові створено антикризову раду, яка систематично проводить 

навчання із військовослужбовцями з питань профілактики постстресового 

синдрому. Надається допомога у набутті навичок поведінки при бойовому 

стресі.  

В області здійснюється надання психологічної допомоги учасникам АТО 

та членам їх сімей. З цією метою місцевими управліннями соціального захисту 

населення області налагоджено співпрацю з органами охорони здоров’я, освіти 

та громадськими організаціями для залучення фахівців психологів.   
За інформацією РДА, станом на 28.02.2017 надано психологічну допомогу 

1964 військовим -  учасникам АТО та членам їх родин. 
На 27.02.2017 року за даними облвійськомату в області стали на 

військовий облік 5406 демобілізованих учасників АТО. 5914 осіб були взяті під 

диспансерний нагляд медичними закладами за місцем проживання. Взяття на 

облік продовжується протягом року, демобілізовані учасники АТО проходять 

комплексне медичне профілактичне обстеження, за результатами якого всі 

отримують амбулаторне лікування, при показах – стаціонарне лікування, 

реабілітацію, санаторно-курортне лікування.  
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У Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні створено «Єдине 

вікно» для звернення учасників АТО, при приймальному відділенні лікарні та в 

реєстратурі обласного психоневрологічного диспансеру. Дана категорія осіб 

обслуговується позачергово; в лікарні працює телефон довіри (з 08:00 до 16:00 

години тел. 676-542 при обласному психоневрологічному диспансері, з 16:00 до 

08:00 тел. 697-023 приймального відділення), де цілодобово можна отримати 

консультацію фахівців лікарні щодо надання медичної допомоги та реабілітації 

учасників бойових дій, членів їх сімей, та переселенців. 

Фінансування Чернігівського обласного госпіталю ветеранів війни 

здійснюється щомісячно у повному обсязі у межах затвердженого обсягу 

асигнувань. Фінансування на харчування та на придбання медикаментів і 

перев’язувальних засобів з березня 2016 року здійснюється у розмірах, 

передбачених постановою Кабінету міністрів України від 27.01.2016 року № 34 

«Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в 

закладах охорони здоров’я для ветеранів війни» відповідно 55 грн. та 65 грн. у 

розрахунку на одного хворого на день. 

 У госпіталі функціонує телефонна «гаряча лінія» 679674  для надання 

консультативної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх 

сімей. 
В обласному госпіталі пройшли реабілітацію всього 329 осіб, з них на 

даний час перебуває на лікуванні - 20 , в центрі психологічної реабілітації 
проліковано всього 615 осіб, з них перебуває на лікуванні – 13. 

За весь період антитерористичної операції вперше були направлені до 

медико-соціальних експертних комісій області 489 учасників АТО.  

В області в лютому продовжують діяти державні програми щодо 

забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців із числа учасників 

антитерористичної операції, інвалідів I-II групи й учасників АТО, які втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок і потребують поліпшення житлових 

умов.  

За рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які 

брали безпосередню участь у антитерористичній операції, а також для інвалідів 

I-II групи із числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, 

та потребують поліпшення житлових умов, у 2016 році виплачено грошову 

компенсацію за належні для отримання жилі приміщення 23 сім’ям на суму 14,8 

млн гривень.  

Придбано житло 2 інвалідам із числа військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь у антитерористичній операції і втратили функціональні 

можливості нижніх кінцівок на суму 1,8 млн гривень. 

Відповідно до Указу Президента України від 18.03.2015 №150 центрами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області проводилась наступна 

робота. 

24 лютого 2017 року відбулось чергове засідання Координаційної ради з 

питань національно-патріотичного виховання при обласній державній 

адміністрації, до складу якої входять учасники АТО. На засіданні розглядались 
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питання щодо організації та проведення в області заходів до Дня Героїв 

Небесної Сотні, проведення обласного культурно-патріотичного заходу «Герої 

Дебальцевого», відзначення в області 100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років та зустрічі 5-го Потягу Єднання України «Труханівська Січ» у 

березні 2017 року. 

28 лютого 2017 року планується проведення Молодіжного форуму 

«Єдність молоді – єдність країни» на базі Чернігівського обласного кіно-

культурного мистецького центру з національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді за участі представників молодіжних громадських організацій, 

активної молоді з усієї Чернігівської області, в тому числі учасників АТО. 

Мета Молодіжного форуму – сприяння об’єднанню активної молоді 

області, стимулювання її громадянської та патріотичної активності, залучення 

молоді до визначення пріоритетних напрямів та реалізації молодіжної політики, 

до прийняття рішень, підтримка молодіжних ініціатив, створення передумов 

для організації обласної молодіжної ради як дієвого інструменту співпраці у 

сфері молодіжної політики. 

Родинам учасників АТО надавалась соціальна та психологічна підтримка, 

юридичні послуги, інформація про пільги, передбачені законодавством. 

З метою спільних заходів, спрямованих на адаптацію до мирного життя 

учасників антитерористичної операції, центрами СССДМ області налагоджено 

тісну співпрацю з об’єднаннями учасників АТО, волонтерськими та 

громадськими організаціями, які надають підтримку зазначеній категорії осіб. 

Для захисту прав демобілізованих учасників антитерористичної операції, 

юридичної  та психологічної підтримки учасників бойових дій у 5 районах 

області, а саме: Ічнянському, Корюківському, Ніжинському,  Ріпкинському, 

Семенівському та  місті Прилуки,  – створено групи взаємодопомоги для 

учасників АТО.  

Про проблеми учасників АТО, які виявлені під час роботи з відповідною 

категорією сімей, спеціалісти центрів інформують районні державні 

адміністрації та міські ради з метою скоординованого залучення всіх суб’єктів 

соціальної роботи для надання необхідної допомоги родинам учасників АТО.  

Відповідно до статей 15-1, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 898-р 

«Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції земельними ділянками», Положення про 

Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області, затвердженого 

наказом Держгеокадастру від 03.03.2015 № 12, Головне управління в 

першочерговому порядку здійснює розгляд звернень учасників АТО та сімей 

загиблих учасників АТО щодо відведення земельних ділянок. 

Протягом лютого 2017 року в Головному управлінні: 

- кількість поданих учасниками антитерористичної операції заяв на 

отримання земельних ділянок становить 305 од.; 
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- прийнято 215 наказів про надання дозволу на розроблення документації 

із землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 

342,02 га; 

- прийнято 103 накази про затвердження документації із землеустрою та 

передачу земельних ділянок у власність загальною площею 115,8694 га. 

Інформація щодо забезпечення учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих учасників АТО земельними ділянками на території 

області розміщується на власному офіційному веб-сайті Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області (chernihivska.land.gov.ua). 

 Демобілізованим учасникам АТО, які звертаються до центрів зайнятості 

області, надається весь спектр соціальних послуг державної служби зайнятості 

– інформаційні та консультаційні, виплата матеріальної допомоги з безробіття, 

пошук роботи, участь в оплачуваних громадських та тимчасових роботах, 

профорієнтаційні послуги, для бажаючих розглядається можливість 

підвищення їхньої кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки, а 

також можливість започаткувати підприємницьку діяльність. 

За оперативними даними у  лютому 2017  року в центрах зайнятості області 

перебувало на обліку 745 безробітних з числа демобілізованих 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції, 66 з них 

звернулися у звітному періоді. Чисельність працевлаштованих (у тому числі 

самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод) за звітний період 

склала 26 осіб, з них за направленням державної служби зайнятості – 20 осіб (1 

особу працевлаштовано на новостворені робочі місця з наданням компенсації 

роботодавцю у розмірі єдиного внеску). 

 Проходили професійне навчання за направленням державної служби 

зайнятості 9 осіб,  6 безробітних цієї категорії було працевлаштовано після його 

закінчення.  

У лютому 2017 року за послугами до служби зайнятості звернулось  32 

демобілізованих військовослужбовців - учасників антитерористичної операції. 

Чисельність працевлаштованих (у тому числі самостійно та шляхом укладання 

цивільно-правових угод) за лютий 2017 року склала 13 осіб, з них за 

направленням державної служби зайнятості – 10 осіб.  Розпочали професійне 

навчання за направленням державної служби зайнятості у лютому 2017 року 4 

особи  та 1 безробітний цієї категорії був працевлаштований  після його 

закінчення. 

Безробітні з числа демобілізованих учасників АТО залучаються до участі в 

громадських та інших роботах тимчасового характеру. У  лютому 2017 року 

одна особа зазначеної категорії брала участь у таких роботах.  

Для підвищення якості надання соціальних послуг та координації дій щодо 

соціальної адаптації та професійної реабілітації учасників АТО запроваджено 

на постійній основі їх анкетування. 

Тісна співпраця органів влади, державних установ, громадських та 

волонтерських організацій, роботодавців сприяє більш швидкому та 
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ефективному вирішенню проблем зайнятості та адаптації на ринку праці 

демобілізованих учасників АТО.   

 Інформація з питань  надання послуг служби зайнятості учасникам АТО 

широко висвітлюється в ЗМІ, в т.ч. на web-ресурсах:  «SVOBODA.FM»  

http://svoboda.fm/ , «Чернігівський монітор»  http://monitor.cn.ua/ , «ТРА «Новий 

Чернiгiв» http://www.newch.tv/ , «Час Чернігівський» http://cntime.cn.ua/ , 

«ProCn» http://pro.cn.ua/, «Чернігівський Формат» http://format.cn.ua/ , видання 

«В Чернигове» http://vchernigove.info/ та на офіційному веб-сайті 

Чернігівського ОЦЗ та в соціальній мережі «Facebook» на сторінці 

Чернігівської обласної служби зайнятості. 

З метою широкого інформування учасників антитерористичної 

операції  та членів загиблих учасників АТО щодо соціального захисту в області 

організовано роз’яснювальну кампанію через засоби масової інформації та 

офіційні веб-сайти органів виконавчої влади. На офіційному веб-сайті 

Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації 

діє рубрика «Соціальний захист учасників АТО». 

На початку лютого в обласній державній адміністрації під головуванням 

заступника голови обласної державної адміністрації  відбулася робоча нарада за 

участю директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної 

роботи ОДА начальника відділу ЦЗ УДСНС України в області начальника 

Управління охорони здоров’я ОДА, керівника Чернігівської обласної 

організації товариства Червоного хреста. 

На нараді вирішувалося питання щодо надання допомоги мешканцям м. 

Авдіївка, Донецької області, які постраждали внаслідок артилерійських та 

ракетних обстрілів. 

Постраждалі люди отримають речі першої необхідності – матраци, свічки, 

харчові набори, дизельне пальне, теплий одяг, підгузки, ліки тощо. 

 

         Чернігівщина надає допомогу жителям Авдіївки. 
У зв’язку із загостренням ситуації в Авдіївці Донецької області 

Президент України дав доручення головам обласних та Київської міської 

державним адміністраціям вжити невідкладних заходів з надання гуманітарної 

допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних 

обстрілів з боку російських бойовиків. 

Серед першочергових заходів — забезпечення теплим одягом, 

дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо. У разі 

виникнення необхідності евакуації жителів міста — організація їх тимчасового 

розміщення. 

Створено Штаб надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам 

області, роботу якого координує голова Донецької обласної державної 

адміністрації. 

Тісну взаємодію Чернігівщини зі Штабом та безпосередньо з Донецькою 

військово-цивільною адміністрацією забезпечує голова Чернігівської обласної 

державної адміністрації. Профільні структурні підрозділи вже отримали від 

нього відповідні доручення. 

http://svoboda.fm/
http://monitor.cn.ua/
http://www.newch.tv/
http://cntime.cn.ua/
http://pro.cn.ua/
http://format.cn.ua/
http://vchernigove.info/
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Так, на прохання Донецької ВЦА Чернігівська ОДА відправила на 

Донеччину гуманітарний вантаж. Це: 5 тонн дизельного палива, свічки (15 

тисяч), продукти харчування (м’ясні та рибні консерви), теплий одяг, 

медикаменти, засоби гігієни та постільна білизна тощо. 

2 лютого Чернігівська область одна з перших доставила гуманітарний 

вантаж до Донецької військової цивільної адміністрації для надання 

допомоги мешканцям міста Авдіївка. 

Допомога для жителів Авдіївки формувалася за рахунок матеріально-

технічного резерву Чернігівської ОДА на випадок надзвичайних ситуацій. 

До збору допомоги долучилися КП «Ліки України» Чернігівської 

обласної ради, обласна організація Товариства Червоного Хреста України, 

Єдиний волонтерський центр, Чернігівське об’єднання Спілки Самаритян 

України, інші підприємства та організації. 

 

 

Як реалізуються «житлові програми» щодо ветеранів і родин 

загиблих на Чернігівщині? Родини загиблих воїнів та ветерани АТО, що 

отримали інвалідність І та ІІ групи, мають першочергове право на отримання 

житла та покращення житлових умов. Для цього в нашій державі запрацювала 

програма з відшкодування (компенсації) вартості житла. 
          Як нею скористатися практично, пояснюють фахівці. 

Гроші виділяються, в держбюджет на 2017 вони теж закладені. 

За словами директора департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації, його відомство координує в області реалізацію двох 

бюджетних програм, націлених на забезпечення житлом згаданих категорій 

співгромадян. 

Перша стосується військовослужбовців, котрі втратили функціональні 

можливості нижніх кінцівок. Минулого року для нашої області була виділена 

сума в розмірі 1,8 млн. гривень, що дало змогу придбати дві квартири для 

ветеранів, одну – в Чернігові, другу – в Козелецькому районі. На цей момент ця 

черга повністю закрита. 

Друга програма стосується членів родин загиблих учасників АТО та 

воїнів, які отримали І чи ІІ групу інвалідності. За підсумками 2016-го, своє 

право реалізували 23 родини на Чернігівщині. Для цього з державного бюджету 

було виділено субвенцію в сумі 14,8 млн.  рн.., ці кошти майже повністю 

використані. Вони перераховані на особисті рахунки членів родин чи воїнів в 

установах Ощадбанку. Скористатися ними можна упродовж року. Причому 

купити не тільки квартиру, а й приватний будинок чи інвестувати будівництво. 

І не лише на території Чернігівщини, а в будь-якому регіоні України.  

Чернігівщина попрощалася з Героєм. 2 лютого, у селі Берестовець 

на Борзнянщині поховали захисника України, молодшого сержанта 72-ї 

окремої механізованої бригади, 25-річного Володимира Бальченка. Він, як і 
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ще троє його бойових побратимів, загинув 29 січня, захищаючи українські 

позиції у районі промислової зони міста Авдіївки на Донеччині.  

Президент України підписав Указ про нагородження Володимира 

Бальченка та інших загиблих героїв орденом «За мужність» ІІІ ступеня. А їх 

командиру, капітану Андрію Кизилу присвоєно найвище звання — Герой 

України (посмертно). 

2 лютого Державна служба України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції взяла участь у засіданні координаційного 

комітету обласної організації ветеранів України, спілки ветеранів Афганістану, 

воїнства АТО та козацтва. На засіданні обговорювався план роботи на 2017 рік 

та план підготовки і відзначення 30-річчя утворення обласної організації 

ветеранів України. 

4 лютого 2017 року за сприяння представника Сектору Державної 

служби України у справах ветеранів війни та учасників анти терористичної 

операції  відбувся захід «Творча юннатівська майстерня «Знай, люби, 

бережи!» на базі комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів». Мета заходу – виховання в учнів любові і поваги до 

навколишнього природного середовища, розвитку творчих здібностей у процесі 

еколого-натуралістичної діяльності, залучення до участі у еколого-

натуралістичних заходах, адаптації до мирного життя членів родин учасників 

АТО. 

Учасниками заходу стали юннати обласної станції юних натуралістів та 

діти учасників АТО, запрошені за сприяння сектору. 

Більше тисячі чернігівців спостерігали , а близько 700 чоловік взяли 

участь флешмобі 5 лютого в організованому Рухом «Справедливість» і 

Держслужбою у справах ветеранів війни та учасників АТО.  

             У флешмобі взяли участь бійці АТО, кадрові військові, ОК «Північ», 

військові частин міста Чернігова, Державного науково-випробувального 

центру, Академії державної пенітенціарної служби, ліцею з посиленою 

військовою підготовкою, загін «Афганець», волонтери, борці ДЮСШ 

«Фортуна», студенти національних вузів, школярі, чернігівський міський 

голова Владислав Атрошенко, олімпієць-біатлоніст Андрій Дериземля, 

народний депутат Олександр Кодола, представники органів місцевого 

самоврядування і чернігівці-патріоти свого міста. 

Його головна мета – підтримка учасників бойових дій з 

посттравматичним синдромом і попередження суїцидів серед ветеранів війни. 

              За умовами флешмобу, його учасники мають 22 дні віджиматися 22 

рази перед відеокамерою, викладати відео в соцмережу і передавати естафету 

далі.  (Всеукраїнська тижнева газета Сіверщина) 

На Ічнянщині урочисто зустріли свого героя — бійця АТО  

У новорічну ніч під час бою із ворожою диверсійно-розвідувальною 

групою, яка намагалася захопити позицію поблизу Новоолександрівки, тяжке 

поранення в голову отримав військовослужбовець-земляк з Івангорода 

Олександр Шкуліпа. 



8 

 

Нарешті після складних операцій, лікування в Харківському 

військовому госпіталі нашого бійця АТО Ічнянські волонтери привезли додому.  

Героя зустріли громадські активісти, представники органів влади та 

небайдужі ічнянці. Вдячні земляки щиро подякували Олександру за його 

мужність, героїзм і силу духу, які він виявив у жорстоких боях за рідний край, 

за Батьківщину. За інформацією інтернет-видання Чeline 

На Чернігівщині вшанували пам’ять загиблого земляка  

На початку лютого минули другі роковини загибелі в зоні АТО 

підполковника Збройних сил України, уродженця Куликівки Ігоря Сніжка. Тож, 

щоб вшанувати пам’ять загиблого героя, на подвір’ї Куликівської школи 

зібралася жителі селища та гості району. 

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблого земляка та 

усіх патріотів, які віддали життя за Україну. Школярі запалили символічні 

свічки пам’яті. Далі учасники заходу колоною вирушили до селищного 

кладовища, де похований Ігор Сніжок. Тут поклали квіти на могилу і ще раз 

вшанували його пам’ять хвилиною мовчання. До речі, на селищних кладовищах 

поховані ще троє воїнів АТО, які пішли з життя вже після повернення із зони 

військового конфлікту. Це Юрій Лаба, Володимир Димитришин та Анатолій 

Дуда. За інформацією інтернет-видання Чeline 

15 лютого  пройшов  мітинг з покладання квітів до Меморіальної стели 

землякам, які загинули в АТО, а також до Пам’ятного знаку чернігівцям, які 

загинули під час виконання військового обов’язку на землі Афганістану з 

нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 

річниці виведення військ колишнього СРСР з Афганістану. 

https://www.youtube.com/watch?v=AjjqJeWRn8M 

На Чернігівщині вклонилися пам’яті героя. 18 лютого минуло два роки 

від дня загибелі українського захисника із Борзни – сержанта Олега Куслія, 

який поліг у бою під м. Дебальцево Донецької області, прикриваючи вивід 

свого підрозділу. У пам’ятний день керівники району та області, представники 

військкомату, громадських організацій, демобілізовані воїни АТО, учні та 

вчителі школи, небайдужі жителі міста Борзни поклали живі квіти до 

меморіальної дошки, встановленої в Борзнянській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів  рн. Христини Алчевської, де навчався Олег.  

За інформацією інтернет-видання © Чeline  

             Конверти з портретами загиблих АТОвців випустили у Чернігові 

      Чернігівська дирекція УКРПОШТИ підтримала ініціативу місцевих 

краєзнавців та філателістів: розроблено макети та випущено конверти із 

портретами загиблих учасників АТО. Наразі виготовлено по 400 тисяч 

конвертів, які розійдуться по всій України. Примірники конвертів отримали і 

сім`ї загиблих. Організатори планують випускати конверти і більшим тиражем, 

а також зробити книгу пам’яті загиблих воїнів-чернігівців. 

https://www/
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У  Чернігові діє центр психолого-соціальної допомоги «Ресурс», 
який займається проблемами реабілітації комбатантів, переселенців та їх 

родин з 2015 року.  

Психологи і тренери Центру працюють на волонтерських засадах, у 

вільний від основної роботи час.  Волонтери звертаються до міської та обласної 

влади з проханням підтримати діяльність Центру, щоб кілька фахівців 

працювали там на постійній основі. Та поки це звернення розглядається, 

волонтери не припиняють своєї діяльності. 

Потрапити до «Ресурсу» можна, попередньо записавшись за телефоном 

у Чернігові (0462) 64-34-66 або (093) 034-08-17. 

Тож усіх, хто потребує такої реабілітації, чекають у Центрі психолого-

соціальної допомоги «Ресурс» за новою адресою: місто Чернігів, вулиця 

Толстого, 25. Музей «Незламні» розташований там же. 

2 лютого до Донецької військово-цивільної адміністрації (Краматорськ) 

прибула машина гуманітарної допомоги для мирних жителів донецької 

Авдіївки. Від Чернігівської облдержадміністрації направили 5 тисяч літрів 

дизельного пального, по 96 штук рибних і яловичих консервів та 15300 свічок. 
Тижневик «Вісник Ч» №6 (1605), 9 лютого 2017 року 

У Бахмацькому і Носівському районах учасники АТО отримають 

землю.  У селі Голінка Бахмацького району місцеве сільськогосподарського 

товариство з обмеженою відповідальністю «Україна» повертає 72 гектари 

орендованої землі до фонду запасу з умовою, щоб їх передали учасникам АТО 

для ведення особистого селянського господарства. Відомо, що завдяки цьому 

вдасться задовольнити заяви стосовно виділення землі 35 АТОвців – кожному 

по 2 гектари. Повідомив керівник фракції «Наш край» в Чернігівській обласній 

раді Ольга Чередник. За інформацією інтернет-видання Чeline  

      Розпочався новий семестр з професійної перепідготовки 

військовослужбовців. Вже втретє у Чернігові реалізують проект соціальної 

адаптації учасників АТО та їх родин «Україна-Норвегія». Цього разу 

перепідготовку будуть проходити 2 групи за спеціальностями «ІТ-технології» 

та «готельно-ресторанний бізнес». Сам проект вже 2 роки поспіль успішно 

реалізується у 12 містах України. У майбутньому уряд Норвегії планує 

створити ще низку подібних проектів з професійної перепідготовки для всіх, 

хто бажає опанувати нову професію. 

Розпочався ще один семестр професійної перепідготовки для 

військовослужбовців та членів їх родин. Проект соціальної адаптації, 

започаткований в Україні урядом Норвегії, а також університетом «Норд», вже 

два роки успішно працює в 12 містах країни. В Чернігові таку професійну 

перепідготовку проводить Чернігівський національний технологічний 

університет. За інформацією Сівер-центру 

18 лютого небайдужі жителі Чернігова та області вшанували пам’ять 

земляків з 13-го окремого мотопіхотного батальйону. У протистоянні за міста 

Вуглегірськ та Дебальцево поклали голови 20 військовослужбовців з 

Чернігівщини. 
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Урочистості почалися з покладання квітів і мітингу біля стели пам’яті 

загиблих героїв АТО.  

Продовження благодійної патріотично-культурної акції до дня пам’яті 

«Герої Дебальцевого» відбулося в обласному філармонійному центрі 

фестивалів та концертних програм, де представники обласної влади вручили 

нагороди учасникам боїв та родичам загиблих. 

Ініціатор такого формату урочистостей — громадська організація 

ветеранів АТО «Спілка 13 БТРО». Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації. 

Майже рік в Україні діє соціально-правова програма допомоги 

учасникам бойових дій «Соціальна картка учасника АТО». Її створено за 

ініціативою Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці – разом!». 

Близько 48 тисяч осіб вже стали власниками цієї картки. На 

Чернігівщині — більше тисячі. 

Про це повідомив голова правління Всеукраїнського об’єднання Руслан 

Руденко під час науково-практичної конференції «Соціально-правовий захист 

та медико-психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції», що 

відбулася днями у Чернігові. 

У рамках заходу іменні соціальні картки вручили АТОвцям області. 

До речі, власник картки може безкоштовно проконсультуватись у 

юристів, отримати психологічну підтримку. Також він може користуватися 

знижками на придбання товарів у визначених торгових мережах. Крім того, 

бійцям АТО та членам їх сімей пропонуються освітні, оздоровчі послуги та 

програми дозвілля для дітей. 

Отримати соціальну картку може кожен військовослужбовець, який є 

учасником бойових дій і має відповідне посвідчення. 

Під час конференції також обговорили питання соціальної підтримки та 

працевлаштування учасників АТО, їх правового забезпечення, виділення 

земельних ділянок тощо. 

Охочі отримати картки можуть ознайомитися з деталями 

на сайті Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці – разом!» або 

звернутися за телефонами: 067 504 75 75, 050 447 75 75 з понеділка по п’ятницю 

(з 9:00 до 18:00 години). Працює безкоштовна гаряча лінія: 0 800 507 575. 
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської 

облдержадміністрації. 

Стоматологічна акція для учасників АТО. Зубопротезування – одна з 

недешевих стоматологічних послуг. Але можна скористуватися послугою 

безкоштовно, завдяки акції «стоматологічна допомога учасникам АТО», яку 

ініціювала міська влада. Впроваджують її у чернігівській стоматполіклініці. 

http://ukrazom.org/
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Дана акція діє у міській стоматполіклініці з січня 2017 року, за цей час 

вже чотирьом бійцям АТО надали допомогу в зубопротезуванні. Проте ще своєї 

черги чекають 64 військових. 

Спеціально для впровадження цієї програми, у медичному закладі 

відкрили окремий рахунок, куди небайдужі люди, різні організації, фізичні та 

юридичні особи можуть направляти кошти. Наразі, до програми допомоги 

учасникам АТО потроху долучаються, каже головний лікар стоматполіклініки 

Іван Маслак. На спеціально відкритому рахунку вже є майже 94 тисячі 

гривень, з яких 15 тисяч використали.  

Міський голова відвідав стоматполіклініку та зазначив, що цього року для 

кожної родини учасників АТО будуть закладені кошти – по декілька тисяч 

гривень на рік, щоб надавати медичні послуги. Подібні акції у інших 

 рн. акладах, розповів мер, поки не плануються, адже є ризики не отримати 

коштів від благодійників. У міській стоматполіклініці акція для учасників АТО 

буде тривати безстроково. Звернутися за допомогою може кожен військовий, за 

наявності посвідчення учасника бойових дій.  

Крім того, учасники АТО мають право обслуговуватися у дантистів 

позачергово. За інформацією ТРК «Новий Чернігів» 

Напередодні Масляної менські волонтери в черговий раз відвідали 

бійців на передовій. 
Маршрут волонтерів пролягав через Мар’їнку, Піски, Очеретине, з 

передачею теплого одягу для Авдіївки. Кінцевим пунктом, як завжди, було 

місто Сєвєродонецьк. 

 Основна частина вантажу залишилася у медиків з подальшою 

передачею його у Попасну та Часів Яр. Загалом доставлено близько трьох тонн 

вантажу: продукти харчування, теплий одяг, медикаменти, білизна для 

шпиталів, дуже багато смаколиків і, звичайно ж, малюнки і обереги, зроблені 

дитячими руками. За інформацією інтернет-видання «Високий Вал» 

 

Великий внесок у справу визволення української землі від посягань 

терористів роблять волонтери та благодійні організації Прилуччини, 

доправляючи українській армії найнеобхідніше. Не стоять осторонь і жителі 

Прилуцького району. З початку бойових дій на Сході України сільськими, 

селищними громадами, підприємствами та організаціями району було зібрано 

для військових майже 124 тонни продуктів харчування, придбано побутових 

речей, одягу, взуття, засобів особистої гігієни, медикаментів, паливно-

мастильних матеріалів, автозапчастин на суму близько 585 тис.грн. 

Відповідно до проведеного в минулого року в області анкетування 

учасників АТО та родин загиблих військовослужбовців з’ясовано основні 

проблемні питання,  на вирішення яких направлена діяльність місцевих органів 

влади, самоврядування, громадських та волонтерських організацій, а саме: 

- соціальний захист та медико-психологічна реабілітація учасників АТО 

та родин загиблих учасників АТО; 
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- надання учасникам АТО статусу учасника бойових дій; 

- отримання повного грошового забезпечення військовослужбовцями на 

час демобілізації; 

- нагородження учасників та загиблих в зоні АТО державними 

нагородами; 

- отримання земельних ділянок; 

- пільговий проїзд учасників АТО в громадському транспорті. 

З метою роз’яснення питань щодо отримання пільг,  Центром допомоги 

учасникам антитерористичної операції облдержадміністрації проведено більше 

70 зустрічей з демобілізованими учасниками АТО та родинами загиблих, 

здійснено 38 робочих поїздок в райони та міста області. 

В області постійно діє Центр допомоги родинам загиблих учасників 

АТО – ГО «ЄДИНА РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ» (голова громадської 

організації – Шанський Микола Миколайович, тел.+38-093-926-14-95; +38-050-

412-81-24). Організація займається проведенням обласних та районних заходів  

щодо вшанування загиблих учасників АТО, нагородження державними 

нагородами (посмертно) загиблих та вручення цих нагород членам родин 

загиблих; проведення обласного заходу «Єдина родина Чернігівщини», 

пільговий проїзд в громадському транспорті членів родин загиблих; 

будівництво в м. Чернігові меморіалу загиблим учасникам АТО тощо. 

Співпраця органів виконавчої влади області з Центром допомоги 

учасникам АТО та іншими громадськими організаціями, волонтерами, що 

допомагають учасникам АТО та їх родинам, продовжується і знаходиться на 

постійному контролі в облдержадміністрації. 

 

01.03.2017 


