Про допомогу учасникам антитерористичної операції
та діяльність Центру допомоги учасникам АТО
в Чернігівській області
(станом на 31.03.2017)
На Чернігівщині продовжується робота щодо виконання Указу Президента України від 18
березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції».
З початку АТО і до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій на сході України загинув або
помер від ран 151 військових української армії – мешканців області.
Родинам загиблих військовослужбовців та представникам правоохоронних органів в
установленому порядку надається статус члена сім’ї загиблого ветерана війни. Всі, хто
звернувся з цього приводу до органів соціального захисту населення (323 чол.), 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 (очікує на виплату одна родина).
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.
В обласному госпіталі пройшли реабілітацію 364 згаданих осіб, з них, в центрі
психологічної реабілітації проліковано всього 634 чол. Психологічну допомогу надано 1964
військовим.
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.
У Чернігівському обласному госпіталі ветеранів війни функціонує телефонна «гаряча
лінія» 679674 для надання консультативної допомоги учасникам антитерористичної операції та
членам їх сімей.

Управлінням освіти і науки проводилась наступна робота:
На курсах підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського для практичних психологів і соціальних педагогів
викладаються лекції «Використання елементів гештальттерапії у психологічній підтримці
особистості», «Посттравматичні стресові розлади та їх корекція», «Методика ведення
психологічного консультування», «Використання елементів тілесноорієнтованої терапії в роботі
практичного психолога»; проводяться навчальні тренінги «Психологічний тренінг з відновлення
ресурсів» щодо надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції.
В області із 2015 року реалізовуються державні програми щодо забезпечення житлом сімей
загиблих військовослужбовців із числа учасників антитерористичної операції, інвалідів I-II
групи із числа учасників АТО, а також учасників антитерористичної операції, які втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок, та потребували поліпшення житлових умов.
Верховна Рада України прийняла законопроект №4550 «Про внесення змін до статті 4
Закону «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва» стосовно реалізації державних житлових програм. Дія закону
направлена на учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, збільшиться
компенсація з держбюджету при купівлі житла учасниками АТО та переселенцями до 50% його
вартості. За матеріалами прес-служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.
Кабінет Міністрів України розподілив 7 млн. гривень на компенсацію сім’ям загиблих в
АТО, а також воїнам-інвалідам на житло. Згідно розпорядження № 167 від 16 березня 2017 року,
держава розподілила субвенції з державного бюджету міським бюджетам на виплату грошової
компенсації на належні для отримання житлові приміщення для сімей загиблих, а також для
інвалідів 1-2 групи, та воїнів, яки втратили функціонування нижніх кінцівок, інвалідність яких
настала внаслідок поранення, контузії або хвороби, отриманих безпосередньо в зоні АТО, які
потребують поліпшення житлових умов, на 2017 рік в сумі 7016,12 тис.грн.
Станом на 25.03.2017 до органів соціального захисту населення області звернулось 8 сімей
загиблих учасників анти терористичної операції, інвалідів І-ІІ групи для виплати грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення, яка буде профінансована при
надходженні коштів із державного бюджету місцевим бюджетам на ці цілі.
6 березня, під час прес-конференції у Чернігові три родини загиблих учасників АТО
отримали кошти для придбання житла на суму майже 15 мільйонів гривень. Також 2 сім’ї
інвалідів учасників бойових дій отримали майже 2 мільйона гривень на придбання житла. Окрім
того, 4321 родина мобілізованих отримала матеріальну допомогу близько 8 мільйонів гривень.
Ще 113 сімей загиблих учасників АТО одержали одноразову матеріальну допомогу. За інформацією
інтернет-видання «Високий Вал».

20 березня, в Чернігівській міській раді відбулося засідання комісії з розгляду заяв про
виплату грошової компенсації за належні для отримання житла приміщення членів сімей
загиблих військовослужбовців, а також інвалідів 1-2 групи з числа військовослужбовців, які
брали безпосередньо участь в АТО.
На даний час у загальноміській черзі перебувають три сім’ї загиблих учасників АТО та
десять сімей інвалідів АТО. У Чернігові на території Ново заводського району на даний час
проживає сім осіб, яким вже виплачена грошова компенсація, а на території Деснянського
району – один інвалід АТО 1 групи, який потребує покращення житлових умов. admin-prochernigiv ЧЕРНІГІВЩИНА

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.
Так, протягом березня 2017 року в Головному управлінні:
- кількість поданих учасниками антитерористичної операції заяв на отримання земельних
ділянок становить 208 од.;
- прийнято 153 наказів про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельних ділянок загальною площею 261,0 га;
- прийнято 110 наказів про затвердження документації із землеустрою та передачу
земельних ділянок у власність загальною площею 147,0 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).
24 березня, Чернігівська міська рада під час засідання 18-ї сесії сьомого скликання надала
дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок членам сімей
загиблих АТО. Надано дозвіл громадянину Іщенку А.А., члену сім’ї (сину) загиблого в АТО, на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,1000 га, для ведення індивідуального садівництва. Також дозвіл надано громадянці Лось І.В.,
члену сім’ї (дружині) загиблого в АТО, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Прес-служба Чернігівської міської ради.
На виконання Порядку забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції
санаторно-курортним лікуванням (постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №
200) у місцевих органах соціального захисту населення на обліку для забезпечення санаторнокурортними путівками перебуває 534 особи із числа учасників антитерористичної операції.
У 2017 році кошти на закупівлю санаторно-курортних путівок місцевим управлінням
соціального захисту населення для зазначеної категорії осіб не надходили.
Для отримання послуг із психологічної реабілітації у реабілітаційних закладах, визначених
Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції, упродовж 2017 року було направлено 18 учасників АТО.
Для забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції технічними та
іншими засобами реабілітації, у тому числі протезуванням (ортезуванням), в органах
соціального захисту населення перебуває 25 осіб, із них 18 забезпечені усіма необхідними
засобами реабілітації.
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 протягом січня-березня 2017 року в центрах зайнятості області
перебувало на обліку 782 безробітних з числа демобілізованих військовослужбовців - учасників
антитерористичної операції, 98 з них звернулися у звітному періоді. Чисельність
працевлаштованих (у тому числі самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод) за
звітний період склала 46 осіб (1 особа працевлаштована на новостворені робочі місця з
наданням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску).
Проходили професійне навчання за направленням державної служби зайнятості 20 осіб
та 10 безробітних цієї категорії були працевлаштовані після його закінчення.
За звітний період один демобілізований військовослужбовець з числа учасників
антитерористичної операції отримав допомогу по безробіттю для організації підприємницької
діяльності одноразово.
За оперативними даними у березні 2017 року за послугами до служби зайнятості
звернулось 32 демобілізованих військовослужбовців - учасників антитерористичної операції,
працевлаштовано (у тому числі самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод) 20
осіб. Розпочали професійне навчання за направленням державної служби зайнятості у березні
2017 року 11 осіб та 4 безробітних цієї категорії були працевлаштовані після його закінчення.
Безробітні з числа демобілізованих учасників АТО залучаються до участі в громадських та
інших роботах тимчасового характеру. У січні – березні 2017 року 18 осіб зазначеної категорії
брали участь у таких роботах, у березні 2017 року – 12 осіб.
Впродовж січня-березня 2017 року безробітним учасникам АТО надано більше 2,3 тис.
різноманітних профорієнтаційних послуг, в т.ч. індивідуальні профконсультації отримали 213
учасників АТО, а 40 з них – із застосуванням профдіагностичного тестування, 5 осіб пройшли
профвідбір.
З початку року в центрах зайнятості області за оперативними даними проведений 71
інформаційний семінар для демобілізованих військовослужбовців, участь в яких взяли 235
безробітних з числа учасників антитерористичної операції. З них 17 заходів проведено за участю
представників військкоматів, 7 семінарів проходили за участю представників органів
соціального захисту населення, 3 зустрічі з представниками центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, 7 семінарів проведено за участі працівників центрів з надання безоплатної
правової допомоги та одна зустріч з представником Фонду соціального захисту інвалідів.
В Чернігівському міському центрі зайнятості за участю фахівця Психологічної кризової
служби проведено 3 тренінги з метою надання психологічної підтримки учасникам АТО. В
рамках проекту «Україна –Норвегія» проведений семінар з питань проходження професійної
перепідготовки військовослужбовців та членів їхніх сімей на курсах підвищення кваліфікації на
базі Чернігівського технологічного університету.
З метою активізації власних зусиль та підвищення мотивації до працевлаштування,
опанування навичками складання резюме та проходження співбесіди з роботодавцями з початку
2017 року за оперативними даними 346 безробітних учасників АТО взяли участь в тематичних
семінарах з техніки пошуку роботи. Крім того, продовж січня-березня 2017 року 148 осіб цієї
категорії залучені до семінарів з питань професійного навчання та здобуття актуальних на ринку
праці професій. Учасниками семінарів з питань організації підприємницької діяльності та
самозайнятості стали 27 безробітних осіб з числа демобілізованих учасників АТО.
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 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. Так,
на офіційному веб-сайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації діє рубрика «Соціальний захист учасників АТО», де розміщено Програму
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у Чернігівській
області на 2015-2016 роки, Звіт про її виконання у 2016 році, Пам’ятку для ветеранів війни із
числа учасників антитерористичної операції щодо їх соціального захисту та Дорожню карту для
демобілізованих військовослужбовців і членів сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції, в якій надано змістовну інформацію щодо соціально-правової
допомоги тощо.
7 березня 2017 року проведена зустріч голови облдержадміністрації з дружинами воїнів,
загиблих в АТО, які виховують дітей, з міста Чернігова за участю директора Департаменту сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації, керівників громадських організацій «Єдина родина
Чернігівщини», «Родина воїна». Учасникам зустрічі вручені подарунки та солодощі.
14 березня 2017 року проведена зустріч заступника голови – керівника апарату обласної
державної адміністрації за участю директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації з дружинами воїнів, загиблих в АТО, з міста Чернігова. Учасникам
зустрічі вручені подарунки та солодощі.
17 березня 2017 року в Деснянській гімназії Козелецького району проведена зустріч за
«круглим столом» директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації разом
з представником громадської організації «Єдина родина Чернігівщини», заступником голови
Козелецької райдержадміністрації та завідувачем сектору з питань сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації з дружинами воїнів, загиблих в зоні АТО, що виховують дітей. Директор
Департаменту проінформувала присутніх про діючі програми в області, зокрема щодо
можливості оздоровлення дітей шкільного віку, а також матерів з дітьми дошкільного віку в
оздоровчих закладах України та за кордоном. Дружинам воїнів вручені подарунки.
11 березня, вже вдруге в Чернігівському міському палаці культури пройшла церемонія
нагородження відзнакою – орденом «Лицарський Хрест Добровольця». Цього разу нагородили
воїнів-добровольців не лише з Чернігова, а й з області.
Удостоєно відзнаками двадцятьох добровольців, з яких чотири посмертно. Посмертно
нагородили Андрія Богуна, Вадима Жеребила, Дениса Чередниченка та Олега Міхнюка.
Під час представлення воїнів-добровольців, удостоєних ордена «Лицарський Хрест
Добровольця», виступили матері учасників АТО.

Для учасників заходу проведено святковий концерт, де звучали фронтові пісні, історії про
подвиги воїнів, які брали участь в АТО. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Організатор
заходу - Громадська організація «Жіноча волонтерська сотня самооборони Чернігівщини» за
підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту.
14 березня в Чернігові відбулися урочисті заходи з нагоди першого відзначення в нашій
державі Дня українського добровольця.
Відзначення Дня українського добровольця відбулося за ініціативи громадських
організацій: «ДІЯ», «ГРІМ», «Правий сектор. Чернігів», добровольчого українського корпусу
«Правий сектор», координаційної ради Всеукраїнського об’єднання «Майдан» в Чернігівській
області та за підтримки обласної державної адміністрації, обласної та Чернігівської міських рад.
Також були запрошені представники добровольчих батальйонів Рівненської, Тернопільської,
Хмельницької, Сумської, Миколаївської, Кропивницької (Кіровоградської) областей, учасники
Революції гідності, анти терористичної операції на сході України, родини загиблих героїв,
волонтери.
Під звуки оркестрової музики учасники урочистостей поклали квіти до стел пам’яті
загиблих героїв АТО та Революції Гідності, яких вшанували хвилиною мовчання і спільним
молебнем.
20-21 березня 2017 року на території Чернігівської області зустрічали учасників 5-го
Потягу Єднання України «Труханівська Січ».
Мета заходу – сприяння консолідації суспільства та взаєморозумінню мешканців різних
куточків України, піднесенню патріотичного духу українців, а також популяризації національної
культури.
Пасажири Потягу – школярі, студенти, волонтери, громадські діячі, активісти, учасники
АТО та громадяни, які переселилися з тимчасово окупованої території України, всього 265
учасників. Програма зустрічі передбачала екскурсію по Національному історико-культурному
заповіднику «Гетьманська столиця» в місті Батурині Бахмацького району, покладання квітів до
Меморіалу пам’яті Героїв Крут у селі Крути Борзнянського району, молодіжний патріотичний
флешмоб в рамках молодіжної акції «100 добрих справ до 100 річчя подвигу Героїв Крут»,
відвідування Чернігівського кіно-культурного центру національно-патріотичного виховання
дітей та молоді, Єдиного волонтерського центру, зустрічі з волонтерами Центру соціальнопсихологічної реабілітації учасників АТО «Ресурс», учнівською та студентською молоддю тощо.
21 березня, програма п’ятого етапу Потягу Єднання України «Труханівська Січ»
розпочала покладання квітів до меморіальних стел загиблим героям Революції Гідності та
учасникам АТО на головній площі міста. Учасники Потягу, родини загиблих, студенти,
волонтери та чернігівські активісти зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв.
25 березня 2017 року у м. Ніжин був проведений турнір з футболу за участі учасників
антитерористичної операції. Департаментом сім’ї, молоді та спорту спільно з громадською
організацією «ЩИТ 41» забезпечено участь у турнірі команди учасників АТО з міста Чернігова.
30 березня 2017 року відбулося чергове засідання Координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання при обласній державній адміністрації, до складу якої
входять учасники АТО. На засіданні розглядались питання про організацію та проведення в
області заходів до Дня Добровольця, про роботу Чернігівського кіно-культурного центру з
національно-патріотичного виховання дітей та молоді тощо.
Різноманітні заходи щодо соціального захисту родин загиблих учасників АТО, вшанування
учасників АТО, героїзації загиблих військовослужбовців пройшли на території області.

Зокрема, 1 березня в Чернігові пройшло прощання із загиблим учасником бойових дій
Дмитром Пономаренко. Дмитро Пономаренко, молодший сержант військової частини А3574
ЗСУ. Загинув 25 лютого 2017 року під час виконання бойового завдання біля селища
Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області. Призваний на військову службу за
контрактом у 2015 році. Служив у 550 окремій радіолокаційній роті у складі 72-ї окремої
механізованої бригади.
Розпорядженням Чернігівського міського голови 1 березня оголошено у місті Чернігові
днем жалоби.
На знак скорботи за загиблим на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій міста було приспущено Державний
Прапор України з чорною стрічкою. Також відповідні обмеження торкнуться розважальноконцертних заходів на території міста. Додатково заборонено звучання розважальної музики на
ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.

2 березня в Бахмацькому районі відбулося урочисте вручення капітану Сергію
Грищенку державної нагороди – ордену Богдана Хмельницького третього ступеня. Згідно
Указу Президента України від 21 січня 2017 року №11/2017, бійця АТО було відзначено
нагородою за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, проявлені під
час бойових дій та при виконані службових обов’язків у Збройних силах України.
3 березня, напередодні жіночого дня, вшанували жінок-вдів героїв АТО. Захід відбувся в
Чернігівській міській бібліотеці ім. Коцюбинського. Прес-служба Чернігівської міської ради.
3 березня із зони проведення АТО повернувся зведений підрозділ від 58-ї окремої
мотопіхотної бригади оперативного командування «Північ». Під час виконання бойового
завдання особовий склад втратив двох бійців.
Зустрічав героїв у Ніжині командувач військ оперативного командування «Північ» генералмайор В’ячеслав Назаркін.
За сумлінне виконання військового обов’язку, кращим військовослужбовцям були вручені
медалі, відзнаки та цінні подарунки від військових відомств.
По прибутті до місця постійної дислокації військовослужбовцям будуть надані відпустки,
після чого вони розпочнуть підготовку до виконання нових завдань. За інформацією Інтернет-видання
«Високий Вал».

5 березня. Прихожани Чернігівської Єкатерининської церкви разом з волонтерами
продовжують допомагати фронту і нашим бійцям. Капелан Євген (Орда) вирушив на Схід з
черговим вантажем. Це вже 69 поїздка в АТО, котру здійснює отець Євген. Крім харчів везуть і
книжки. Ніжинські бібліотекарі забрали 10 ящиків україномовних книжок, які будуть передані в
школи Донецької області.
5 березня, виповнюється рік, як Коропщина на сході України в зоні АТО, втратила свого
шостого земляка - 49-річного Юрія Петровича Мальцева із Радичева. З 25 березня 2015 року
практично весь рік Юрій Мальцев провів безпосередньо в АТО. 5 березня терористи вели
особливо жорстокі бої, обстрілюючи позиції українських військових. Коли пройшов перший
обстріл, виявилося, що перебило електропровід, наш земляк викликався відновити
електропостачання. Коли повертався назад, розпочався другий обстріл, поряд розірвалась міна. Її
осколки завдали смертельних поранень, від яких Юрій Мальцев помер на місці.
На честь Юрія Мальцева у центрі села Радичів, де він проживав і був похований, та у
Рождественській загальноосвітн6ій школі, де він навчався, минулого року було відкрито
меморіальну дошку. Також ім’я солдата увіковічене на пам’ятному знаку героям Небесної Сотні
та загиблим воїнам АТО, що знаходиться на Алеї Слави у Коропі. Сектор інформаційної діяльності і
комунікацій з громадськістю Коропської райдержадміністрації.

10 березня у Чернігівському обласному академічному українському музичнодраматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбулися урочисті збори з нагоди 85-ти річчя
Державного науково-випробувального центру Збройних сил України.
Понад п’ятдесят військовослужбовців центру брали участь в АТО, серед них – офіцери
командування центру, льотчики - випробовувачі та наукові працівники, військовослужбовці
штабу й підрозділів забезпечення.
Спектр виконання військовослужбовцями центру завдань в АТО досить широкий: це і
безпосередня участь у виконанні завдань у складі льотних екіпажів та бойових підрозділів,
виконання місії спостерігачів Спільного центру координації та контролю, робота в штабах та на

пунктах управління. Вагомі результати роботи багатьох військовослужбовців центру відзначено
державними нагородами. Сьогодні військовослужбовці та працівники центру отримували
державні та відомчі відзнаки, грамоти, подяки та подарунки.
14 березня, у Чернігові, з метою вшанування мужності та героїзму захисників
незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому
зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про
учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціатив громадськості відбулися заходи до
Дня українського добровольця: молебень та покладання квітів до меморіальних стел загиблим
учасникам АТО та Героям Небесної сотні, флеш-моб – викладання Малого гербу України з
лампадок; церемонія вручення відзнак та нагород представникам добровольчих батальйонів за
участю керівництва області та міста.
У Чернігівській міській стоматполіклініці продовжується акція для учасників АТО з
безоплатного зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних матеріалів), що
триває 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»
В смт. Сосниця, 15 березня, о 10:00 відбулося урочисте відкриття пам’ятної дошки герою
України, захиснику української нації та незалежної України Богдану Назаренку. Пам’ятний знак
встановили на фасаді гімназії ім. О.П.Довженка, де з 1989 по 1998 рік навчався боєць.
Організатори запросили на пам’ятний захід усіх, хто вважає себе українцем за адресою
проспект Гагаріна, 22а. 15 березня 2016 року боєць помер під містом Волноваха, Донецької
області. Всього за роки війни троє жителів Сосницького району загинули в ході проведення АТО.
Повідомляє Сосницька селищна рада. Чeline | cheline.com.ua/
22 березня в Сосницькій гімназії ім. О.П.Довженка почала роботу кімната Слави та
пам’яті. В цьому пришкільному музеї славетної та трагічної історії українського народу та
нашого краю зокрема діє фотовиставка «Я патріот, і цим пишаюсь», присвячена учасникам
антитерористичної операції.
24 березня в Шибиринівській школі Чернігівського району відкрили стенд учасникам АТО.
На базі школи відбулась зустріч із земляками-учасниками АТО Іваном Конончуком і Миколою
Ященком. Про цю подію повідомили у відділі освіти Чернігівської РДА. Хвилиною мовчання
учасники заходу вшанували пам’ять загиблих у ході АТО. Учні читали вірші та подарували
гостям виготовлені власноруч сувеніри. Урочисто презентували стенд «Воїни АТО наша
гордість і слава!» Джерело: http://cheline.com.ua/news/society/u-shibirinivskij-shkoli-vidkrili-stend-uchasnikam-ato-foto66535 © Чeline | cheline.com.ua/

Наприкінці березня представники ГО «Патріот Прилуки» відвідували з волонтерською
допомогою бійців-земляків Прилуцького краю в Павлополі, Широкиному, Волновасі та
Маріуполі. Про це повідомляє громадська організація «Патріот Прилуки».
Чeline |
cheline.com.ua/
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 активно 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.
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