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ПІДСУМКИ МОНІТОРИНГУ  ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМКОМ 

«ЗАХИСТ ПРАВ МОБІЛІЗОВАНИХ, ВІЙСЬКОВИХ І ЧЛЕНІВ ЇХНІХ 

СІМЕЙ»  В РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ З ПРАВОЗАХИСНОЇ 

«ПАСПОРТИЗАЦІЇ» ОБЛАСТЕЙ 

 

Місто проведення – Ужгород 

Період проведення: 27 вересня – 14 жовтня 2016 

Період, який підпадає під моніторинг: 14 квітня 2014 – 27 вересня 2016 

 

Моніторинг проводився в рамках апробації (перевірки на практиці) 

правозахисної «паспортизації» областей, забезпечення прав людини на рівні 

місцевих громад. Дані дії потрібно розцінювати як процес оцінки стану 

дотримання прав людини на локальному рівні. Моніторинг передбачає не лише 

перевірку дотримання прав людини, але й удосконалення самого інструментарію 

його проведення. 

Оцінка відбувається в ході постійного моніторингу дій органів місцевого 

самоврядування, який проводиться експертами неурядових організацій та, за 

потреби, спільно з працівниками офісу Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини. 

Очікуваний результат даного моніторингу – встановлення об’єктивної 

оцінки, яка демонструє прогрес чи регрес діяльності об’єктів дослідження у 

вирішенні проблем захисту прав мобілізованих, військових, членів їхніх сімей та 

родин загиблих. 

 У поєднанні з чітко визначеними проблемами, індикаторами 

результативності органів влади та розробленими рекомендаціями, така оцінка 

формує загальну картину («паспорт») стану забезпечення прав людини в місті 

Ужгород. 

При формулюванні мети було визначено  ціль – проаналізувати 

діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в сфері  

захисту прав мобілізованих, військових, членів їхніх сімей та родин загиблих.  

Під час моніторингового візиту було проаналізовано діяльність та 

досліджено такі об’єкти: 

1) Ужгородська міська рада; 

2) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської 

ради; 

3) Відділ  транспорту, державних закупівель та зв’язку Ужгородської міської 

ради; 

http://helsinki.org.ua/14503-2/
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4) Відділ  охорони здоров’я Ужгородської міської ради; 

5) Управління освіти Ужгородської міської ради; 

6) Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет» (далі – УжНУ); 

7) Ужгородський міський центр зайнятості; 

8) Ужгородський об’єднаний військовий комісаріат; 

9) Головне управління Держгеокадастру в Закарпатській області; 

10)  Ужгородська об'єднана державна податкова інспекція; 

11)  Ужгородський міськрайонний суд; 

12)  Місцеві засоби масової інформації (далі – ЗМІ); 

13)  Прокуратура Закарпатської області. 

Інструменти збору інформації 

В ході проведення моніторингу ГО «Закарпатська громада» було 

надіслано 27 інформаційних запитів, проведено контент-аналіз місцевих ЗМІ 

щодо даної проблематики, опрацьовано звернення до громадської приймальні 

Української Гельсінської Спілки з прав людини в місті Ужгород (далі – 

«УГСПЛ») в період від 15 січня 2016 до 10 жовтня 2016 року, частково охоплений 

Єдиний державний реєстр судових рішень щодо порушень призупинення виплат 

за кредитами, виплат середньої заробітної плати під час служби та збереження 

робочого місця в Ужгороді. 

Інформація за індикаторами моніторингу 

1. Наявність та ефективність місцевих програм соціальної підтримки 

мобілізованих, військових, їхніх сімей та родин загиблих 

За даними Управління праці та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради підтримка учасників антитерористичної операції (далі 

18300

1980300

446200

Обсяги фінансування (в гривнях) реалізованої соціальної 

підтримки учасників АТО, надання окремих соціальних 

допомог, супроводу за окремими напрямками

13.04.2014-31.12.2014 р. 2015 р. 2016 р.
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– АТО) та членів їхніх сімей відбувається відповідно до програми додаткових 

гарантій соціального захисту громадян. 

Кількість зареєстрованих, розглянутих та задоволених звернень від 

початку проведення АТО складає 1064.   

2. Процедура мобілізації та вручення повісток 

17 липня 2014 року інтернет-видання KarpatNews.in.ua  за підсумками 

зустрічі голови Закарпатської ОДА, військового комісара області, командира 

батальйону територіальної оборони краю, представників районних військових 

комісаріатів з родичами військовослужбовців, які проходять службу в батальйоні 

територіальної оброни Закарпатської області повідомило, що 129 бійців 

тербатальйону не готові служити за межами Закарпаття і відповідний рапорт було 

передано командиру Закарпатського батальйону територіальної оборони 

підполковнику О. Зимі.    

                   

61

844

159

Кількість осіб (учасники АТО, їхніх сімей), які звернулися за 

наданням матеріальної допомоги
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«Присутні вимагали перевірити діяльність військових комісаріатів, які 

під час мобілізації в телефонному режимі та без вручення повістки набрали 

хлопців як писарів у військкомати. Згодом, їх без проходження медичної комісії 

та без згоди перевели в тербатальйон і нині готують до відправки у зону АТО. 

Родичі вважають, що їхні близькі опинилися в складі батальйону в результаті 

обману з боку військового керівництва району та області», – повідомляє 

KarpatNews.in.ua. 

23 листопада KarpatNews.in.ua  з посиланням на підполковника П. Марка 

повідомив, що батальйон територіальної оборони передали в склад 128-ї бригади. 

Його частина виконує завдання в зоні АТО, а решта військових передислоковані 

в інший регіон України з метою підготовки до виконання завдань. 

Інтернет-видання  depo.ua  25 червня 2015 року повідомило, що  під час 

прес-конференції тимчасово виконуючого обов’язки військового комісара області 

Олега Вінницького було з’ясовано, що до війська з Закарпатської області мали 

мобілізувати понад 800 військовозобов’язаних. З  понад двох тисяч повісток, які 

розносилися при виконанні мобілізаційного плану у військкомати прибуло лише 

1700 осіб. Протягом п'ятої хвилі мобілізації із Закарпатської області до війська 

відправили менше 400 чоловіків. Як повідомляє depo.ua  станом на 25 червня 2015 

року до правоохоронних органів за підсумком усіх мобілізаційних етапів 

передано справи стосовно дев'ятьох тисяч військовозобов'язаних, які ухиляються 

від мобілізації. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року 

№352 затверджено положення  про  підготовку  і  проведення  призову громадян   

України  на  строкову  військову  службу  та  прийняття призовників на військову 

службу за контрактом. Однак, контент-аналіз місцевих ЗМІ показав, що в 

інтернет-мережі на локальному рівні присутня інформація щодо притягнення до 

відповідальності тільки призовників. Порядок вручення повісток та обов’язки 

виконавчого комітету, працівників комунальних служб, підприємств та 

навчальних закладів замовчуються. 

 

Слід звернути увагу на те, що порушення під час призову має стати 

предметом подальших окремих досліджень, адже ця проблематика потребує 

детального вивчення та аналітики щодо дотримання процедури забезпечення 

мобілізаційної підготовки виконавчими органами сільських, селищних, міських 

рад, аналітики щодо процедури вручення мобілізаційних розпоряджень та 

сповіщення про виклик до військового комісаріату. Закон України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Кодекс України про адміністративні 

правопорушення передбачають відповідальність не лише військовозобов’язаних,  

а й керівників або інших відповідальних за військово-облікову роботу посадових 

осіб житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, 

які здійснюють експлуатацію будинків, власників будинків, органів місцевого 

самоврядування. 

3. Реалізація питань надання землі та житла 

http://karpatnews.in.ua/news/85447-129-biitsiv-terbatalionu-ne-hotovi-sluzhyty-a-mezhamy-zakarpattia.htm
http://karpatnews.in.ua/news/91661-kudy-podivsia-batalion.htm
http://zak.depo.ua/ukr/zak/zakarpattya-zavalilo-p-yatu-hvilyu-mobilizatsiyi-25062015141700
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В контексті дослідження наданої інформації виконавчим комітетом 

Ужгородської міської ради було виявлено, що сумарна кількість зареєстрованих 

заяв на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 

будівництво і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

значною мірою відрізняється від кількості отриманих дозволів на розробку цих 

проектів. 

Окрім цього, громадською приймальнею УГСПЛ була зафіксована 

колективна скарга від учасників бойових дій в березні 2016 року до обласної 

прокуратури та Ужгородської міської ради щодо порушення Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Таке 

порушення було зафіксоване щодо 80-и осіб, які отримали дозвіл на розроблення 

детального плану території для індивідуальної житлової забудови. За 

інформацією прес-служби прокуратури Закарпатської області 10 лютого 2016 

року відкрито кримінальне провадження  щодо службових осіб міської ради, 

відділу землекористування, управління містобудування та архітектури 

м. Ужгород за частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу України. 

Працівники Ужгородської міської ради, зловживаючи службовим становищем, 

надали учасникам бойових дій в Афганістані дозвіл на підготовку документів для 

приватизації земель, а згодом відмовили в погодженні проектів землеустрою 

внаслідок чого прокуратура розпочала кримінальне провадження. 

За наданою виконавчим комітетом Ужгородської міської ради 

інформацією кількість осіб, які потребують покращення житлових умов щорічно 

зростає і станом на 1 жовтня 2016 року щодо цього питання зареєстровано 1138 

заяв. Натомість в період від 1 січня 2014 року до 1 жовтня 2016 року тільки 17 

сімей скористалися цим правом.    

Окрім того, за зверненням, яке надійшло до  УГСПЛ під час моніторингу 

було зафіксовано відсутність на сайті Ужгородської міської ради інформації щодо  

Кількість зареєстрованих заяв для надання 
дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва

Кількість осіб, які отримали дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою 

2014 р. 409 325

2015 р. 520 492

2016 р. 436 174

409

325

520
492

436

174

Надання землі учасникам бойових дій  та особам прирівняним до 

них

http://zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=169130
http://zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=169130
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детального плану території обмеженої вулицями Загорська, Мінська, Тютюнова 

для розміщення індивідуальної малоповерхової забудови садибного типу для 

учасників АТО. 

 

Також контент-аналіз показав, що на сайті Ужгородської міської ради в 

рубриці «Підтримка учасників АТО» (http://rada-uzhgorod.gov.ua/pidtrymka-

uchasnykiv-ato/) інформація відсутня. 

Кількість осіб, які перебувають на квартирному 
обліку за місцем проживання при міськвиконкомі 

та потребують поліпшення житлових умов

Кількість сімей, яким було поліпшено житлові 
умови та надано житлові приміщення

на 01.01.2014 р. 1067 1

на 01.01.2015 р. 1077 16

на 01.01.2016 р. 1105 0

на 01.10.2016 р. 1138 0

1067

1

1077

16

1105

0

1138

0

Поліпшення житлових умов учасників бойових дій та осіб прирівнених 

до них

http://rada-uzhgorod.gov.ua/pidtrymka-uchasnykiv-ato/
http://rada-uzhgorod.gov.ua/pidtrymka-uchasnykiv-ato/
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Контент-аналіз сайту Головного управління Держгеокадастру у 

Закарпатській області показав, що інформація в альбомі атласу зарезервованих 

земельних ділянок учасникам АТО не оновлюється. 

4. Виплати матеріальної допомоги 

За даними Управління праці та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради загальна кількість звернень щодо надання 

матеріальної допомоги складає 1064. Усі клопотання були задоволені. Водночас, 

варто звернути увагу, що кількість звернень у 2016 році в порівняні з минулим 

роком скоротилася у понад 5 разів. 

Такий кількісний показник може свідчити про відсутність реєстрації 

клопотань, усні відмови працівників служби, або ж неналежне інформування 

пільговиків про можливість скористатися цим правом. Отже, ця проблема 

потребує більшої уваги та детальнішого вивчення. 

 Максимальний розмір одноразової матеріальної допомоги на 2015 рік 

становить 10 000 грн., у 2016 році – 4 000 грн. 

Загальна сума коштів спрямованих на адресну соціальну допомогу 

учасникам АТО та їхнім сім'ям у 2014 році складає 18 300,00 грн.,  у  2015 – 

1 980 300,00 грн., у 2016 році – 446 200,00 грн. 

5. Реалізація права на безкоштовну освіту учасників бойових дій та їхніх 

дітей 

За інформацією Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» відповідно до п.17. ст.44 Закону 

Кількість звернень від інвалідів-УБД щодо захисту 
їхніх прав та гарантій

Кількість розглянутих та задоволених звернень

2014 р. 61 61

2015 р. 844 844

2016 р. 159 159
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України «Про вищу освіту» держава забезпечує особам, яких було визнано 

учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їхнім 

дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих 

навчальних закладах, до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23-річного віку, державну цільову підтримку для здобуття 

вищої освіти у державних та  комунальних навчальних закладах. 

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття 

вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів 

України. Однак, на сьогодні такого порядку не розроблено. Для забезпечення 

учасникам бойових дій та їхнім дітям права на безкоштовну освіту ДВНЗ 

«УжНУ» щодо кожного студента з цієї категорії звертається з проханням в 

Міністерство освіти і науки України про виділення додаткових бюджетних місць 

або дозволу на перерозподіл вакантних місць державного замовлення на інших 

факультетах. 

До Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет» за період від 13 квітня 2014 року до 27 вересня 2016 

року з  приводу  реалізації права на безкоштовну освіту учасників бойових дій та 

їхніх дітей скарги не надходили. 

Станом на сьогодні в Міністерстві освіти і науки України на розгляді 

перебуває звернення Університету про виділення додаткових бюджетних місць та 

дозвіл на перерозподіл вакантних бюджетних місць на інших факультетах для 13 

студентів з числа учасників бойових дій та їхніх дітей. 

За наданою Управлінням освіти Ужгородської міської ради інформацією 

відповідно до статті 6  Закону України «Про загальну середню освіту» всім учням 

навчальних закладів міста Ужгород, що перебувають у підпорядкуванні 
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управління освіти та дітям учасників бойових дій, забезпечується здобуття повної 

загальної середньої освіти на безоплатній основі.   

Управління освіти зазначає, що впродовж  2015 року в м. Ужгород діяла  

«Програма підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей з сімей 

переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції  у навчальних  закладах  міста на  2015 рік», 

затверджена рішенням  XXVII сесії VI скликання Ужгородської міської ради від 

19 лютого 2015 року №1627. 

Протягом  2016 року  в м. Ужгород діє «Програма підтримки дітей 

учасників антитерористичної операції і дітей  з сімей, переміщених з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції 

у навчальних  закладах  міста на  2016 рік», затверджена рішенням  I сесії VII 

скликання Ужгородської міської ради від 23 грудня 2015 року №47. Реалізація 

програми забезпечується з коштів з міського бюджету. 

В дошкільних навчальних закладах  та дошкільних відділеннях НВК 

забезпечено безкоштовним триразовим харчуванням двох дітей  з числа дітей 

військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО та 195 дітей учасників 

антитерористичної операції. 

Діти, батьки яких перебувають у зоні АТО, першочергово зараховуються 

до дошкільних  навчальних  закладів.   

6. Безкоштовний проїзд учасників бойових дій та членів родин загиблих 

За наданою відділом транспорту, державних закупівель та зв’язку 

Ужгородської міської ради інформацією за період від 13 квітня 2014 року до 27 

вересня 2016 року скарги щодо порушення прав на безоплатний проїзд від 

учасників бойових дій та членів родин загиблих не надходили. 

Кількість обідів для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів

Кількість обідів для вихованців дошкільних 
навчальних закладів
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з 1 квітня 2016 р. 382 195
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За даними Закарпатської обласної державної адміністрації від 9 серпня 

2016 року зареєстровано одне звернення щодо порушення прав на безоплатний 

проїзд гр. Розлуцького В.С. з міста Ужгород, батька загиблого учасника АТО. 

Протягом проведення моніторингу було виявлено публікацію 

(відеосюжет)  на сайті  http://podrobnosti.ua від 20 березня 2015 року про відмову 

перевізників, які працюють на маршруті Ужгород – Мукачево – Ужгород 

безоплатно перевозити пасажирів-учасників бойових дій, зокрема й учасників 

АТО. За повідомленням інтернет-ресурсу Закарпатська обласна державна 

адміністрація (далі – Закарпатська ОДА) звернулася до правоохоронних органів 

щодо вжиття заходів до тих перевізників, які відмовляють у перевезенні 

учасникам бойових дій порушуючи статтю 37 Закону України «Про 

автомобільний транспорт». Інтернет-ресурс з посиланням на Едуарда Маляра – 

начальника управління інфраструктури, транспорту та туризму Закарпатської 

ОДА, інформує, що мова йде про притягнення до відповідальності цих 

перевізників та накладення штрафу у вигляді 10 неоподаткованих мінімумів 

громадян. 

17 серпня 2015 року  надійшло одне колективне звернення з міста 

Мукачево від 10-и учасників бойових дій з питанням щодо порушення їхнього 

права на безкоштовний проїзд громадським транспортом.  

7.  Програми підтримки інвалідів-учасників бойових дій (далі інваліди-

УБД) 

Під час проведення 

моніторингу використовуючи 

дані Управління праці та 

соціального захисту 

населення Ужгородської 

міської ради протягом 2014-

2016 років було зафіксовано 

низьку кількість проведених 

заходів та реалізованих 

проектів для інвалідів-УБД. 

Щодо кількості звернень від 

інвалідів-УБД стосовно 

захисту їхніх прав та гарантій Управління праці та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради надало інформацію, яка стосується в цілому усіх 

мобілізованих, військових і членів їхніх сімей  та виплати їм матеріальної 

допомоги. 

За інформацією про підсумки роботи Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації від початку 2014 року з різних джерел 

фінансування виділено  142 санаторно-курортні путівки для забезпечення 

громадян пільгової категорії, видано 599 направлень  на технічні засоби 
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Кількість проведених заходів та 

реалізованих проектів для інвалідів-УБД
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реабілітації та 2101 направлення на протезно-ортопедичні вироби. Дані 

показники стосуються Закарпатської області. Однак, в м. Ужгород зафіксовано 

нульовий показник щодо кількості інвалідів-УБД забезпечених технічними та 

іншими засобами реабілітації.  

За даними Управління праці та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради підтримка інвалідів-УБД відбувається за програмою 

додаткових гарантій соціального захисту громадян. Натомість, це означає, що 

окремого фінансування не 

передбачено. 

8.  Доступ до пільгових 

медичних послуг, санаторно-

курортного лікування та 

реабілітації 

За даними Управління праці та 

соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради 

станом на 27 вересня 2016 року в 

Ужгороді працює 11 установ, які 

надають реабілітаційні послуги. 

Управління праці та соціального 

захисту населення  Ужгородської 

міської ради повідомило, що  

станом на 29 вересня 2016 року 

санаторно-курортного лікування 

потребують 27 осіб. 

Порівняно з іншими роками 

кількість  реабілітаційних   

заходів для цих осіб зросла. Втім, 
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якість надання послуг потребує покращення. Варто зазначити, що згідно з 

контент-аналізом ЗМІ в Ужгороді розпочалось будівництво спортивно-

реабілітаційного центру для інвалідів та учасників АТО. Вартість даного об’єкту 

згідно з договором становить 24 млн. 300 тис. грн. Вже отримано аванс у сумі 

близько мільйона гривень.  Якщо й надалі буде відповідна фінансова підтримка з 

боку влади та інших структур, то реабілітаційний центр почне діяти у 2019-му 

році. В Україні немає 

практики будівництва 

подібних закладів. Їх 

донедавна було всього два, 

тому центр в Ужгороді буде 

відкритим для пацієнтів і з 

інших областей. 

Під час проведення 

моніторингу простежено 

тенденцію до зростання 

зареєстрованих звернень та 

скарг. 

Управління праці та соціального захисту населення  Ужгородської міської ради 

повідомило, що забезпечує путівками учасників АТО відповідно до Постанови 

№ 200 КМ України від 31 березня 2015 року, які видає Міністерство соціальної 

політики. Щодо психологічної реабілітації, згідно з Постановою № 221 від 31 

березня 2015 року, Державна служба України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції уклала договір про надання 

реабілітаційних послуг з реабілітаційними установами в межах України. На 

сьогодні усім бажаючим учасникам бойових дій з числа учасників АТО було 

надано психологічну реабілітацію. 
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За даними Відділу охорони 

здоров’я  Ужгородської 

міської ради за період від 

початку проведення 

антитерористичної операції 

до теперішнього часу для 

отримання амбулаторної 

допомоги до міського 

центру первинної медико-

санітарної допомоги 

звернулося 126 учасників 

АТО. 

Як бачимо, кількість 

направлень для санаторно-

курортного лікування за 

даними Відділу охорони здоров’я  Ужгородської міської ради відрізняється від 

кількості наданих путівок Управлінням праці та соціального захисту населення.  

Про проблему щодо санаторно-курортного лікування свідчать і звернення, які 

надходять в громадську приймальню УГСПЛ в місті Ужгород. 

Дану проблему фіксують також і в  Закарпатському секторі Державної 

служби України в справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції.  

9. Професійна перепідготовка та забезпечення робочими місцями 

За наданою Ужгородським міським центром зайнятості інформацією за 

період від 13 квітня 2014 до 27 вересня 2016 року до Ужгородського міського 

центру зайнятості звернулось 95 осіб з числа учасників бойових дій. 
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оздоровлення та 

звернулися за 
медичною 

допомогою у 
лікарню

Загальна кількісь 
наданих путівок 

дітям учасників АТО

Кількість дітей 
оздоровлених на 

базі реабілітаційного 
відділення міської 
дитячої клінічної 

лікарні

Кількість 39 8 14

39

8
14

Санаторно-курортне лікування дітей 

учасників АТО

Кількісь 
зверень до 
Ужгородсь-

кого 
міського 
центру 

Кількість 
осіб, які 

отримали 
статус 

безробітньо-
го

Кількість 
осіб, які 

мали право 
на 

отримання 
допомоги по 
безробіттю

Кількість 
осіб, яким 
припинено 

реєстрацію у 
зв'язку з 

працевлаш-
туванням

Кількість 
осіб, яким 
припинено 

реєстрацію у 
зв'язку з 

працевлашту
ванням за 

направлен-
ням служби 
зайнятості

Кількість 
осіб, яким 

призупинено 
реєстацію у 

зв'язку з 
виплатою 
допомоги 

для 
підприєм-

ницької 
діяльності

Кількість 
осіб, які 

пройшли 
професійне 

навчання

Кількість 95 83 79 25 18 4 4

95
83 79

25
18

4 4

Професійна перепідготовка та забезпечення робочими місцями УБД 

та осіб прирівняних до них
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83 особи отримали статус безробітного, з них 79 осіб мали право на 

отримання допомоги по безробіттю. 25 особам припинено реєстрацію у зв’язку з 

працевлаштуванням, з них 18 за направленням служби зайнятості, зокрема – 4 

особи шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності. Виявили бажання навчатись та пройшли  

професійне навчання 4 особи, з них 3 особи відвідали курси цільового 

призначення «підприємець-початківець», а 1 особа пройшла стажування 

безпосередньо у роботодавця. 

10.  Співпраця з місцевою владою громадських об’єднань учасників 

бойових дій та організацій, що працюють на захист їхніх інтересів 

За даними Управління праці та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради за період від 13 квітня 2014 року до 27 вересня 2016 

року Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської 

ради спільно з громадськими організаціями  провели 20 заходів. Кількість 

розглянутих та задоволених звернень за цей період становить 42 звернення. 

 

11. Виплата середньої заробітної плати під час служби та збереження 

робочого місця 

Відповідно до  Кодексу законів України про працю, статі 119 за 

працівниками призваними на строкову військову службу, військову службу за 

призовом під час мобілізації на особливий період або прийнятими на військову 

Ужгородська 
міська 

організація 
Всеукраїнської 

організації 
інвалідів 

війни, збойних 
сил та УБД

Закарпатська 
обласна спілка 
ветеранів війн

Ужгородське 
міське 

товариство 
учасників 

афганської 
війни

Ужгородська 
МВ 

Всеукраїнсько-
го об'єднання 

ветеранів

Ужгородська 
міська 

організація 
ветеранів

Ужгородська 
філія 

громадської 
організації 

"Українська 
асоціація 

інвалідів АТО"

Всього:

13.04-31.12.2014 9000 2500 4000 7500 6000 0 29000

01.01.-31.12 2015 11000 3000 9000 28700 6000 0 57700

01.01-27.09.2016 10000 6700 12400 13400 6000 6800 55300

9000

2500

4000
7500

0

29000

11000

3000

9000

28700

6000

0

57700

10000
6700

12400 13400

6800

55300

Фінансування громадських об'єднань УБД  ( у гривнях)

13.04-31.12.2014

01.01.-31.12 2015

01.01-27.09.2016
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службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує 

національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) 

введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня 

фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток 

на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, 

сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від 

підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, в яких вони 

працювали на момент призову. Таким працівникам здійснюється виплата 

грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України 

відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей». 

      Проте, незважаючи на вищевказане, моніторингове дослідження 

виявило ряд порушень, які зафіксовані в Єдиному державному реєстрі судових 

рішень.  Зокрема, мова йде про позови, які стосуються таких роботодавців: ЗФ 

ТОВ «Смарт Солюшнс», Публічного акціонерного товариства 

«Закарпаттяобленерго», фізичної особи-підприємця. 

12. Призупинення виплати за кредитами у період проходження служби 

Відповідно до пункту 15 ст.14  Закону України «Про соціальний та 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»  військовослужбовцям 

від початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та 

військовозобов’язаним з моменту призову під час мобілізації і до закінчення 

особливого періоду, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед 

підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі 

банками та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не 

нараховуються. 

Однак, в процесі моніторингового дослідження в Єдиному державному 

реєстрі судових рішень було виявлено позов щодо Публічного акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль». Позивачем виступив  

військовослужбовець за контрактом, офіцер Державної прикордонної служби 

України, який отримав готівковий кредит від банку. Суд встановив, що з 17 

березня 2014 року позивач має право на звільнення від сплати пені й відсотків за 

користування кредитом, отриманим за кредитним договором, а банк зобов'язаний 

припинити їх нарахування. 

Суд зобов'язав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» здійснити перерахунок 

розміру платежу в частині щомісячного повернення цього кредиту виходячи з 

нового залишку кредиту, залишити незмінним строки його погашення та стягнути 

на користь військовослужбовця 4 500,00 грн. витрат на оплату правової допомоги 

адвоката. 

Загалом, проведений моніторинг в рамках ініціативи з «паспортизації» 

областей показав, що в сфері дотримання прав мобілізованих, військових, членів 

їхніх сімей та родин загиблих наявні порушення та простежуються недоліки щодо 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53144061
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53144061
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61556199
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61556199
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48133886
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_826980/ed_2015_03_18/pravo1/T201100.html?pravo=1#826980
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_826980/ed_2015_03_18/pravo1/T201100.html?pravo=1#826980
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43784986
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43784986
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соціального захисту, професійного  навчання та працевлаштування, забезпечення 

житлом, земельними ділянками та інші прогалини. 

Окремо слід звернути увагу на проблему відсутності або недостатнього 

висвітлення інформації, яка стосується гарантій соціального захисту учасників 

АТО та їхніх сімей. Відтак, на сайті  Ужгородської міської ради така інформація 

взагалі відсутня, а Головне управління Держгеокадастру в Закарпатській області 

не оновлює інформацію в альбомі атласу зарезервованих земельних ділянок 

учасникам АТО. 

За результатами моніторингу Ужгородській міській раді було 

надано такі рекомендації: 

1. Розробити та затвердити  комплексну програму соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей, поранених, сімей 

загиблих. 

2. Збільшити обсяги фінансування для соціальної підтримки учасників 

АТО, надання окремих соціальних допомог, супроводу за окремими напрямками 

на 2017 рік. 

3. Оприлюднити публічну інформацію на сайті ради за посиланням 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/pidtrymka-uchasnykiv-ato/ щодо: 

o гарантій соціального захисту учасників АТО та їхніх сімей; 

o реалізації питань надання землі та житла; 

o доступу до пільгових медичних послуг, санаторно-курортного лікування 

та реабілітації; 

o виплати матеріальної допомоги та інших пільг передбачених 

законодавством. 

4.  Окремо звернути увагу та публічно оприлюднити інформацію щодо 

зареєстрованих заяв на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і гаражного будівництва та кількості отриманих дозволів 

на розробку цих проектів; 

5. Оприлюднити детальний план території обмеженої вулицями Загорська, 

Мінська, Тютюнова для розміщення індивідуальної малоповерхової забудови 

садибного типу для учасників АТО . 

6.  Враховуючи отриману в процесі моніторингу суперечливу інформацію та 

недостатню кількість проведених спільних зустрічей з військовослужбовцями та 

членами їхніх сімей, управлінню праці та соціального захисту населення, відділу  

транспорту, державних закупівель та зв’язку Ужгородської міської ради разом з 

громадськими об’єднаннями учасників бойових дій та організацій, які працюють 

з метою захисту їхніх інтересів,  рекомендовано скласти план спільних заходів на 

2017 рік. Рекомендовано більше комунікувати та проводити спільні заходи. 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/pidtrymka-uchasnykiv-ato/
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Кількісний показник моніторингу свідчить про проблему в сфері надання 

пільгових медичних послуг, санаторно-курортного лікування та реабілітації. 

7. Ужгородською міською радою ухвалити рішення про звернення до Кабінету 

Міністрів України щодо розроблення порядку та умов надання державної цільової 

підтримки для здобуття вищої освіти визнаним учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їхнім дітям, дітям, один із 

батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків 

яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 

протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі 

дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, 

– до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 

років. 

За результатами моніторингу ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» рекомендовано: 

1. Провести інформаційну кампанію щодо можливості учасників АТО та їхніх 

дітей отримати державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти в 

Ужгородському національному університеті. Залучити до медіакампанії 

медіацентр УжНУ. 

2. На сайті УжНУ www.uzhnu.edu.ua, в окремому розділі для учасників АТО, 

оприлюднити актуальну інформацію отриману під час даного дослідження щодо 

забезпечення учасникам бойових дій та їхнім дітям права на безкоштовну освіту 

та можливості написання заяви на адресу УжНУ з проханням звернутися в 

Міністерство освіти і науки України про виділення додаткових бюджетних місць 

або дозволу на перерозподіл вакантних місць державного замовлення на  

факультетах. 

3. Ужгородському національному університету звернутися до Кабінету Міністрів 

України щодо розроблення порядку та умов надання державної цільової 

підтримки для здобуття вищої освіти визнаним учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їхнім дітям, дітям, один із 

батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків 

http://www.uzhnu.edu.ua/
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яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 

протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі 

дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, 

– до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 

років. 

За результатами моніторингу, у зв’язку з невеликою кількістю осіб 

серед учасників АТО, які пройшли професійне навчання, Ужгородському 

міському центру зайнятості рекомендовано: 

1. Звернути увагу на  проблему кількості осіб серед учасників АТО, які пройшли 

професійне навчання. 

2. Вжити відповідних заходів для підвищення рівня професійного навчання 

учасників АТО. 

3. Провести інформаційну кампанію щодо можливості учасників АТО пройти 

професійне навчання, отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю 

для організації підприємницької діяльності. 

За результатами моніторингу Ужгородському об’єднаному 

військовому комісаріату рекомендовано: 

1. Дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року 

№352 «Про затвердження положення про підготовку і проведення призову 

громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на 

військову службу за контрактом». 

За результатами моніторингу Головному управлінню 

Держгеокадастру в Закарпатській області рекомендовано: 

1.  Оприлюднити станом на 05 жовтня 2016 року публічну інформацію отриману 

під час проведення цього моніторингу щодо надання у власність Головним 

управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області учасникам 

антитерористичної операції земельних ділянок із земель сільськогосподарського 

призначення. 

2.  Оновити та впорядкувати на сайті http://zakarpatska.land.gov.ua/ інформацію  

для військовослужбовців-учасників АТО та їхніх сімей та альбом-атлас 

зарезервованих земельних ділянок для учасників АТО.    
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Мережа громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав 

людини здійснює свою діяльність за фінансової підтримки Уряду Канади 

через Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD), 

програма «Права людини понад усе» (Human Rights First). 
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