
 

 

Звіт про виконання Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на 

територію Житомирської області у 2018 році 

 

На 2018 рік рішенням обласної ради  від 21.12.2017 № 874  затверджена 

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної 

операції на територію Житомирської області, у 2018 році у новій редакції.  

       На реалізацію даної Програми на 2018 рік передбачені кошти в сумі                                       

5 млн. 66,3 тис. грн., станом на 01.01.2019  використано 4 млн. 922,7 тис.  грн., 

залишок коштів  143,6 тис. грн. 

Метою програми є: 

         надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території 

та районів проведення антитерористичної операції грошової допомоги як таким, 

що потрапили у важкі життєві обставини, виділено кошти в сумі 99,7тис.грн. 

(станом на 31.12.2018 використано 79,2 тис.грн., залишок коштів   20,5  тис.грн.); 

         забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території та районів  проведення антитерористичної операції умовами 

тимчасового проживання у 2018 році, виділено кошти в сумі 1млн.299,4тис.грн. 

(станом на 20.07.2018 всі використано); 

         забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного лікування та 

медичної реабілітації, в тому числі стоматологічного (хірургічного, 

терапевтичного) зубного протезування, забезпечення ендопротезуванням, 

протезуванням органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами 

учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, які захищали незалежність,  суверенітет та 

територіальну цілісність України у 2018 році, виділено кошти в сумі  

3млн.667,2 тис.грн. (станом на 31.12.2018 використано  3 млн.544,1 тис. грн. (в 

тому числі 2млн. грн. на санаторно – курортне лікування) залишок коштів  

становить 123,1   тис.грн.); 

надання учасникам антитерористичної операції, які зазнали поранення, 

контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час участі у антитерористичній 

операції, грошової допомоги з метою одержання належної медичної допомоги та 

забезпечення медичним обслуговуванням (лікування,  реабілітація) за межами 

області, у тому числі за кордоном, в 2018 році виділені кошти в сумі 1млн. грн. та 

рішенням сесії знято кошти в сумі 1 млн. грн. 

  

Станом на 01.01.2019 року перераховано грошову допомогу підприємствам, 

установам, організаціям, які приймають на тимчасове проживання  внутрішньо 

переміщених осіб, за січень - червень 2018 року  в загальній сумі  

1 299 393,92 грн., зокрема:   

        Комунальному підприємству «Регулювання орендних відносин» 

Житомирської міської ради (готель Житомир) - 325 335,47 грн.; 



       Дочірньому підприємству «Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів» -  

974 058,48 грн. 

 

Також перераховано грошову допомогу на обстеження, лікування, 

санаторно-курортне лікування та медичну  реабілітацію в тому числі 

стоматологічне (хірургічне,терапевтичне) зубне протезування, забезпечення 

ендопротезуванням, протезуванням органів серцево-судинної системи, 

інтраокулярними лінзами учасників антитерористичної операції, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, в загальній 

сумі  3 544 070,63 грн., зокрема: 

- Обласному стоматологічному об’єднанню Житомирської обласної ради в 

сумі 419 615,63 грн.; 

- Житомирській обласній клінічній лікарні ім.  О.Ф. Гербачевського 

Житомирської обласної ради в сумі 147 070,95 грн. (крім того, придбано 3 

суглоби на суму 415 000,00 грн.); 

- обласному медичному центру вертебрології і реабілітації Житомирської 

обласної ради в сумі 11 835,82 грн.; 

- Житомирській обласні психіатричній лікарні № 1 Житомирської обласної 

ради в сумі 59 587,47 грн.; 

- комунальному підприємству «Житомирський обласний лікувально-

санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення 

«Дениші» в сумі  440 220,00 грн.; 

- комунальному підприємству «Житомирський обласний лікувально-

санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення  

«Дениші» (за санаторно – курортне лікування) в сумі 1 997 926,00 грн.; 

- обласному наркологічному диспансеру Житомирської обласної ради  в 

сумі 28 962,00 грн.; 

- Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної 

ради  в сумі 4 100,36 грн.; 

 - обласному медичному центру з надання спеціалізованої допомоги хворим 

на залежність, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні захворювання 

Житомирської обласної ради  в сумі 19 752,37 грн.  

        Відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації надана 

грошова допомога в сумі  78 000,00  грн.  25 внутрішньо переміщеним особам з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції як таким, що потрапили у важкі життєві обставини. 
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