Відділ у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та забезпечення
оздоровчими та санаторно-курортними путівками

Начальник відділу Воробйова Ірина Миколаївна.
Основними завданнями відділу у справах ветеранів, осіб з
інвалідністю та забезпечення оздоровчими та санаторно-курортними
путівками є:
забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у
сфері соціальних відносин, соціального захисту та обслуговування населення, в
тому числі громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку
держави;
забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про
соціальний захист пільгової категорії громадян;
забезпечення
виконання цільових регіональних програм щодо
поліпшення заходів, пов’язаних з наданням пільг ветеранам війни та праці,
військовослужбовцям та членам їх сімей, громадянам постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, працівникам силових підрозділів;
вдосконалення форм соціального партнерства, співробітництва з
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з
комунальними підприємствами та громадськими спілками інвалідів.
Спеціалісти відділу вам допоможуть в одержанні:
• сприянні в соціальній, психологічній та професійній реабілітації учасників
антитерористичній операції;
• технічних засобів реабілітації (вуличних та кімнатних візків, милиць, палиць,
ходунків та інше), направлень на одержання протезне-ортопедичних виробів;
• безкоштовних санаторно-курортних путівок особам з інвалідністю, ветеранам
війни, ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, учасникам ООС/АТО;
• компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям
громадян;
• направлення до міського Центру реабілітації дітей з інвалідністю;
• посвідчення учасника війни, ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок
війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, жертви нацистських
переслідувань, талонів на пільговий проїзд;

• одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим пенсіонерам та особам
з інвалідністю;
• направлень
інвалідністю;

до будинку-інтернату одиноких пенсіонерів та осіб з

• компенсації на бензин, ремонт та транспортне обслуговування;
• встановленні статусу «Особи з інвалідністю внаслідок війни», «Ветерана
праці», «Члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни»;
●

оформлення документів на компенсацію на спорудження надгробку на

могилі померлої(загиблої) особи;
●
оформлення документів на оздоровлення та відпочинок дітей, які
потребують особливої уваги і підтримки
●

оформлення документів на проведення реабілітації дітей з інвалідністю;

●
оформлення документів на забезпечення спецавтотранспортом осіб з
інвалідністю;
●
прийом заяв на виплату допомоги на поховання осіб, які не працювали, не
отримували пенсію і не перебували на обліку у центрі зайнятості;
●
надання інформаційних, правових консультативних послуг особам
звільнених з місць позбавлення волі;
●
первинний облік осіб з інвалідністю відповідно індивідуальної програми
реабілітації;
●
оформлення подання на регіональну комісію, щодо встановлення статусу
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружини(чоловіка)
померлого постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого
пов
'
язана з ЧК;
●
надання послуг з прийому документів на виплату матеріальної допомоги
військовослужбовцям звільненим з військової строкової служби;
●
прийом документів на призначення компенсації на проїзд постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії один раз на рік до будь
якого пункту України та назад;
●
анкетування учасників
соціально-побутових потреб;

бойових

дій

АТО/ООС

для

визначення

●
прийом документів на компенсацію витрат на проїзд супроводжуючий
особі інваліда 1 та 2 групи до санаторіїв спинального профілю (двічі до
санаторію та двічі в зворотньому напрямку) у транспорті загального
користування (залізничному та автомобільному).

Які документи необхідно подати особі з інвалідністю для взяття на облік
щодо забезпечення технічними засобами реабілітації:
1) заява про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
2) анкета на технічні засоби реабілітації (із зазначенням конкретної моделі
виробу та виробника);
3) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
4) паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років);
5) довідку про реєстрацію місця проживання (для дітей з інвалідністю);
6) висновок МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю –
висновок ЛКК);
7) індивідуальну програму реабілітації;
8) висновок ЛКК для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
(для інших осіб);
9) пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної
допомоги, що виплачується замість пенсії;
Основні види ТЗР:
- протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття (системи
отрезів на хребет, системи ортезів на верхні та нижні кінцівки, системи протезів
верхніх та нижніх кінцівок, протези молочної залози, ортопедичне взуття);
- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (наколінники,
налокітники, рукавиці, подушки протипролежневі, крісла-стільці туалетні,
сидіння на унітаз, сидіння для ванни та душу, підставки для ванни);
- засоби для пересування (крісла колісні кімнатні та дорожні, крісла колісні з
електричним приводом);
- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці,
милиці, ходунки);
- меблі та оснащення (столи, столи-парти, стійки парти, стінки шведські дитячі,
поручні);
- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією
(магнітофони, диктофони, годинники, мобільні телефони для письмового
спілкування).
На виконання Указу Президента від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові
заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції (із
змінами)», враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 07.10.2015 № 520 «Про утворення Центру допомоги учасникам АТО», з

метою соціального захисту учасників антитерористичної операції в місті
Покровськ діє Комплексна програма підтримки учасників АТО/ООС, якою
передбачено ряд заходів, що здійснюються на місцевому рівні з етою
фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО/ООС та членів
загиблих (померлих) та сприяє вирішенню їх соціально-побутових проблем.
Головною метою даної програми є надання додаткових пільг, окрім
передбачених законодавством, а саме:
- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів дітей та вихованців дошкільних навчальних закладів дітей
в яких один з батьків знаходиться в зоні АТО або демобілізований із зони
АТО;
- безкоштовне перевезення учасників АТО;
- 50% пільга на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО;
-безкоштовне перевезення учасників бойових дій АТО/ООС та осіб з
інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС;
- надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого
бюджету та у зв'язку з виконанням депутатських повноважень по заявам
громадян;
- надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності особам з інвалідністю
внаслідок війни АТО/ООС, сім'ям загиблих учасників антитерористичної
операції та учасникам
бойових дій (операції об'єднаних сил), які знаходяться на обліку в управлінні
соціального захисту;
- надання компенсації на спорудження надгробка на могилі померлої(загиблої)
особи, смерть якої пов'язана з безпосередньою участю в АТО/ООС;
- надання одноразової матеріальної допомоги одному із членів родини
загиблого військовослужбовця, який на момент смерті приймав безпосередню
участь у бойових діях в зоні проведення операції об'єднаних сил в Луганській
та Донецькій областях та смерть якого пов'язана із захистом Батьківщини.
Також, для більш зручного прийому та обслуговування учасників
бойових дій АТО/ООС та членів сімей загиблих, у приміщенні управління
соціального захисту відкрито окрему громадську приймальню з окремим
входом. В приймальні розміщено інформаційний стенд та організовано куточок

з пам’ятками та інформаційними матеріалами для
приймаються без попереднього запису, першочергово.

відвідувачів,

які

Управлінням соціального захисту населення з метою вивчення потреб
учасників бойових дій АТО /ООС проводиться їх анкетування, роз'яснюються
пільги передбачені законодавством, розроблена «Пам’ятка для учасників
антитерористичної операції» та направлена в установи і заклади, які надають
соціальні послуги. На офіційному веб-сайті міської ради розміщена «Пам’ятка
про порядок надання пільг учасникам антитерористичної операції».

