Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції 
при Чернігівській обласній державній адміністрації

м. Чернігів, вул. Шевченко, 7 каб.1
тел. гарячої лінії 0 (800) 501 740

АНКЕТА
опитування щодо проблемних питань військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Адреса для листування:   район _____________________________ населений пункт _____________________
вулиця _____________________________________ номер дому _____________ квартира __________________

Номер телефону для зворотного зв’язку: _________________________________________________________
Електронна адреса ____________________________________________________________________

Здобута освіта, професія (до призову на військову службу) ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Статус військовослужбовця: 
            а) Проходить службу                      б) Демобілізований                                          в) Учасник АТО   

Особливості служби до демобілізації:
               №в/ч, № польової пошти __________ бригада__________________________________ батальон_____________
               рота ______ взвод ________ війскова спеціальність  _________________________________________________
               посада _____________________________________ військове звання ___________________________________

Маєте будь які воєнні нагороди? ________________________________________________________________

Чи оформлено вам статус учасника бойових дій? _________________________________________________

Чи отримали у повному обсязі грошове забезпечення та виплати при звільнені у запас ?______________, якщо відповідь «Ні» то в чому були проблеми _______________________________________________________

Чи отримуєте у повному обсязі належні знижки на житлово-комунальні послуги, побутові послуги, користування транспортом тощо: _________, якщо відповідь «Ні» то які є проблеми _____________________
______________________________________________________________________________________________

Чи маєте на даний момент ділянку землі? _________, якщо відповідь «Так» то якого призначення? ________
______________________________________________________________________________________________, якщо відповідь «Ні» то чи бажаєте отримати земельну ділянку і якого призначення?________________________
______________________________________________________________________________________________

Чи маєте будь які проблеми с житлом? __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Чи стоїте у квартирній черзі? ___________________________________________________________________

Маєте травми, поранення, контузіі? _______________ , а разі якщо відповідь «Так» чи виплачена компенсація
______________________________________________________________________________________________

Чи використали Ви своє право на безкоштовне санаторно-курортне лікування та реабілітацію? ________

Чи є у Вас проблеми з працевлаштуванням, або поновленням за місцем праці до призову? _________________
Якщо відповідь «ТАК» то в чому проблема __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Чи бажаєте Ви здобути додаткову освіту або пройти курси перекваліфікації? _____________________________
Якщо відповідь «Так» то за якою спецільністю _______________________________________________________

Які є проблемні питання ?
а) влаштування дитини в дитячий садочок;                    б) в школу;                              в) ВУЗ
г) інше ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Діти (ПІБ, датанародження) _____________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
       
            Я (ПІБ) ________________________________________________________________________________      
                згоден на обробку та збереження моїх персональних даних.

Дата _______________________________                                    підпис ___________________________


				Анкету надсилати на адресу : Департамент з питань цивільного захисту 
та оборонної роботи  Чернігівської облдержадміністрації,
вул. Гетьмана Полуботка, 70, м. Чернігів, 14013
або на e-mail: dcz_post@cg.gov.ua



