Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік
у Миколаївській області за ІV квартал 2019 року
Заходи, спрямовані на
Пріоритетні завдання
досягнення пріоритетних
Стан виконання
завдань
Розділ І. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.2. Забезпечення прав і свобод людини відповідно до критеріїв, норм та принципів НАТО та ЄС
ЦІЛЬ 1.2.4. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
29 Створення
Розробити та запровадити
На виконання Плану заходів щодо виконання Державної
системи
оцінки форми
документування соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
впливу
випадків
сексуального в Миколаївській області (затвердженого розпорядженням голови
конфліктів
на насильства, пов'язаного з облдержадміністрації від 08.04.2016 №124) протягом звітного періоду
захист
прав конфліктом, правопорушень, в області:
людини
пов'язаних
з
гендерно
- фахівцями закладів охорони здоров’я області проводиться
зумовленим
насильством, санітарно-просвітницька робота серед населення;
торгівлею
людьми
на
- облдержадміністрацією організовано розповсюдження серед
території
проведення населення буклетів, листівок, плакатів;
військової операції та у
- на веб-сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій,
регіонах
з
найбільшою органів соціального захисту населення розміщувалися інформаційні
кількістю
матеріали;
внутрішньопереміщених осіб
- працівники психологічної служби проходять навчання на
практико-презентаційних семінарах «Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція»
Розділ ІІ. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.1. Розвиток сектору безпеки і оборони України відповідно до принципів та рекомендацій НАТО
ЦІЛЬ 2.1.3. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей
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115 Функціонування
трирівневої
системи
психологічної
допомоги
ветеранам війни
та військовослужбовцям,
звільненим у
запас

Утворити та забезпечити
функціонування мережі
центрів психосоціальної
підтримки населення
(первинна ланка)
Забезпечити
функціонування центрів
медико-психологічної
реабілітації на базі обласних
госпіталів ветеранів війни
(вторинна ланка)

В структурі обласної психіатричної лікарні №1 працює
лікувально-реабілітаційний центр на 100 ліжок. Ветеранам війни,
військовослужбовцям, в т.ч. звільненим у запас, членам їх сімей
цілодобово надається допомога 5 практичними психологами

Забезпечити надання
психологічних послуг
ветеранам війни,
військовослужбовцям,
звільненим у запас та
членам їхніх сімей

Послуги з надання психологічної реабілітації учасникам
антитерористичної операції здійснюються відповідно до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників
антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції
гідності, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2017 № 497. З
початку 2019 року укладено 88 угод по наданню послуг з
психологічної реабілітації на суму 940,8 тис.грн. за станом на
12.12.2019 послуги з психологічної з реабілітації отримали 77 осіб на
загальну суму 827,4 тис.грн.
Миколаївський міський центр соціальних служб для сімї, дітей та
молоді надає соціальні та психологічні послуги військовослужбовцям,
звільненим у запас, та членам їх сімей. У звітному періоді соціальною
роботою було охоплено 51 сім’я військовослужбовців

На базі неврологічного відділення Миколаївського обласного
клінічного госпіталю ветеранів війни діє реабілітаційний центр на 10
ліжок, з кабінетом ЛФК, залами для занять з пацієнтами
механотерапією, проведення індивідуальної та групової психологічної
реабілітації – в госпіталі працюють лікар-психолог та два психологи.
Працює «гаряча телефонна лінія» для надання психологічної допомоги
учасникам АТО та членам їх сімей.
Станом на 01.12.2019 в госпіталі проліковано 4127 ветеранів
війни, з них 553 демобілізованих учасника АТО/ООС
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116 Функціонування
системи фізичної
та медичної
реабілітації
ветеранів війни

Забезпечити протезуванням
та ортезуванням ветеранів
війни

На виконання постанови КМУ №321 від 05.04.2012 «Про порядок
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій
населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно
придбані технічні засоби реабілітації особам з інвалідністю» та
відповідно до медичних рекомендацій Миколаївською міською радою
придбано 406 протезів/ортезів верхніх/нижніх кінцівок на суму
4 383,5 тис. грн. За станом на 01.12.2019 504 ветерани війни отримали
зубопротезування, 43 особи – слухопротезування

Забезпечити санаторнокурортним лікуванням
ветеранів війни, учасників
антитерористичної операції
та здійснення заходів із
забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної
агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській
областях, що здійснюються
шляхом проведення операції
об'єднаних сил

Відповідно до Постанови КМУ №497 від 12.07.2017 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної
реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях» в області професійна адаптація ветеранів війни та
військовослужбовців, звільнених у запас здійснюється за рахунок
державного бюджету.
У звітному періоді санаторно-курортне лікування отримало 97
осіб на загальну суму 849,3 тис. грн, укладено 110 договорів на
загальну суму 954,3 тис. грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення
районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими
органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м.
Києва) рад» санаторно-курортне лікування отримали 137 ветеранів
війни
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117 Соціальна та
професійна
адаптація
ветеранів війни

Забезпечити реалізацію
державної, регіональних та
місцевих програм соціальної
та професійної адаптації
ветеранів війни та
військовослужбовців,
звільнених у запас

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та
професійної адаптації учасників антитерористичної операції та
постраждалих
учасників Революції Гідності,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року
№179, для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації
учасників антитерористичної передбачено 664,3 тис. грн. За даним
напрямком 114 осіб з числа учасників АТО отримали послуги з
навчання на загальну суму 528,4 тис. грн. Продовжують навчання 16
осіб. Взято юридичних зобов’язань на загальну суму 649,4 тис. грн.
На базі Чорноморського національного університету імені Петра
Могили проводиться навчання групи військовослужбовців у рамках
проекту «Україна-Норвегія» за напрямом підготовки «Бізнеспланування та організація малого бізнесу».
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від
10.07.2019 № 271-р. «Про затвердження переліку проєктів, які визнані
переможцями конкурсного відбору проєктів для надання одноразової
допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної
операції» 20 переможців – учасників АТО/ООС отримали 50 тис. грн
для відкриття власної справи. У сферах метало переробної та
деревообробної
промисловості,
ремонту
побутової
техніки,
бджільництва, сільського господарства, монтажу електричних систем,
косметології, надання консалтингової допомоги тощо.

183 Розвиток
медичної служби
Міністерства
внутрішніх справ
України

Здійснити підвищення
кваліфікації та сертифікації
фахівців, які надають
психологічні послуги

Лікарі-психіатри та практичні психологи обласної психіатричної
лікарні №1 мають сертифікати та проходять підвищення кваліфікації
згідно з графіком.
В лікарні працює 5 практичних психологів, які атестовані згідно
законодавства та надають психологічні послуги ветеранам війни,
військовослужбовцям, звільненим у запас та членам їх сімей

Підрозділ ІІ. ІІ. СЕКТОР БЕЗПЕКИ
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.6. Реформування Міністерства внутрішніх справ України
ЦІЛЬ 2.6.5. Створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
191 Реалізація
Розробити концепцію
Функціонування єдиної Системи екстреної допомоги населенню
організаційних
впровадження та проектної
(Система-112) входить до Стратегії розвитку системи Міністерства
заходів для
документації щодо побудови внутрішніх справ України до 2020 року та перебуває на погодженні у
створення
системи екстреної допомоги
відповідних комітетах Верховної Ради України.
системи екстреної населенню за єдиним
В області укладено договір з компанією «Укртелеком», згідно з
допомоги
телефонним номером 112
яким дзвінки на номер «112» автоматично переадресовуються до
населенню за
оперативно-координаційного
центру
ГУ ДСНС України
у
єдиним
Миколаївській області на номер «101».
телефонним
Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
номером 112
Миколаївської обласної ради (далі –Центр) створена оперативнодиспетчерська служба (працює з 2017 року). Центр взаємодіє зі
службою «Єдиний телефонний номер 112». Інформація щодо
необхідності екстреної медичної допомоги оперативно передається до
диспетчерської служби Центру, диспетчери якої діють в межах
повноважень так само, як і на отриманий прямий виклик за номером
103.

