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Нещодавно в Чаплинській районній державній адміністрації за ініціативи
представників обласного Центру допомоги учасникам АТО відбулася зустріч з
демобілізованими учасниками Антитерористичної операції на Сході країни. В нараді
взяв участь голова районної державної адміністрації Олександр Бурейко, фахівці
районних служб, представники ОТГ. В Чаплинському районі нараховується 225
учасників АТО.

Ключеве питання порядку денного зібрання – це допомога та підтримка
учасників бойових дій та їх родин у вирішенні різного роду життєво- важливих
питань, які виникають у повсякденні.

На початку зустрічі керівник Центру допомоги учасникам антитерористичної
операції при Херсонській ОДА Наталія Возаловська налаштувала присутніх
демобілізованих воїнів на довірчу розмову і наголосила, що всі захисники України,
учасники АТО заслуговують сьогодні на велику повагу і увагу суспільства. Впродовж
наради відбулася жвава, дієва бесіда між захисниками України, представниками
місцевої влади та представниками Центру. Захисники України мали можливість у
відкритому діалозі отримати відповіді на поставлені запитання або поділитися
невирішеними проблемами. Серед піднятих питань: соціальний захист учасників
бойових дій, надання матеріальної допомоги, надання пільг на житлово-комунальні
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послуги, медичне обслуговування, питання виділення земельних ділянок тощо.

Катерина Дрозд, начальник управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації детально зупинилася на діючих програмах щодо
підтримки та надання допомоги учасникам АТО, які прийняті об’єднаними
територіальними громадами та про хід їх виконання. Вона поінформувала присутніх
про надану допомогу захисникам в 2017 році.

Одним із важливих питань, які піднімали учасники АТО - надання пільг для
проїзду в пасажирському автотранспорті. Головою районної державної адміністрації
Олександром Бурейком, надано роз’яснення з цього приводу та взято на контроль
вищезгадане питання.

В ході обговорень озвучено побажання демобілізованих захисників по створенню
громадської організації учасників АТО, тут же надавалися консультації посадовцями
і представниками Центру задля втілення задуму в реальність. По питаннях
оздоровлення учасників АТО, курортного лікування та організації сімейного відпочинку
проконсультувала координатор із соціальної та організаційної роботи - Оксана Киця.

Не обійшли стороною і надзвичайно важливе питання психологічної реабілітації
і адаптації учасників бойових дій - учасників АТО. Його висвітлив військовий капелан та
психолог - Андрій Калита, запропонувавши допомогу у його вирішенні.

Наприкінці засідання обговорено питання навчання учасників АТО у
коледжах та вищих навчальних закладах. Керівник Центру Наталія Возаловська
звернула увагу на патріотичне виховання молоді та школярів, а також культурно –
просвітницьку роботу патріотичного змісту серед громадськості.

Всі проблемні питання, пропозиції та побажання захисників району взяті до
уваги представниками влади, фахівцями районних служб з відповідних питань, а
також представниками обласного Центру допомоги учасникам АТО. Такого роду
зустрічі вкрай необхідно проводити в районах.

2/2

