ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14.02.2017 р. N 160
Київ

Про затвердження граничного розміру допомоги
окремим категоріям киян на 2017 рік
Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 27 квітня 2017 року N 511
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання
рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 271/271 "Про надання
додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей",
рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 118/118 "Про надання
додаткових пільг та гарантій сім'ям Героїв Небесної Сотні", в межах видатків,
передбачених в бюджеті міста Києва на 2017 рік, затвердженому рішенням Київської
міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558, з метою реалізації окремих завдань,
передбачених міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116:
1. Затвердити граничний розмір допомоги окремим категоріям киян на 2017 рік, що
додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова

В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
14 лютого 2017 року N 160

Граничний розмір допомоги окремим категоріям киян на 2017 рік
N

Категорія киян

Гранични
й розмір,
грн

1. Допомога на поховання киян - учасників антитерористичної операції
Члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в
проведенні антитерористичної операції

5000,0

2. Щомісячна адресна матеріальна допомога
Малолітні та неповнолітні діти, пасинки, падчерки киян, які загинули
або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності

3000,0

3. Щомісячна адресна матеріальна допомога для покриття витрат на оплату житловокомунальних послуг
3.1.

3.2.

3.3.

Кияни-учасники антитерористичної операції:
на сім'ю з однієї особи
на сім'ю з двох осіб
на сім'ю з трьох осіб
на сім'ю з чотирьох осіб та більше

674,0
1165,0
1661,0
2157,0

Члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в
проведенні антитерористичної операції, в тому числі яким
встановлено відповідний статус згідно із Законом України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
на сім'ю з однієї особи

450,0

на сім'ю з двох осіб

777,0

на сім'ю з трьох осіб

1107,0

на сім'ю з чотирьох осіб

1438,0

Учасники війни з числа учасників антитерористичної операції, яким
встановлено статус згідно із Законом України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного
сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за
попередніх шість місяців перевищує величину доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України
на сім'ю з однієї особи

450,0

на сім'ю з двох осіб

777,0

3.4.

3.5.

на сім'ю з трьох осіб

1107,0

на сім'ю з чотирьох осіб

1438,0

Члени сімей загиблих учасників бойових дій на території Республіки
Афганістан
на сім'ю з однієї особи

450,0

на сім'ю з двох осіб

777,0

на сім'ю з трьох осіб

1107,0

на сім'ю з чотирьох осіб

1438,0

Члени сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час
Революції Гідності
на сім'ю з однієї особи

450,0

на сім'ю з двох осіб

777,0

на сім'ю з трьох осіб

1107,0

на сім'ю з чотирьох осіб

1438,0

4. Щорічна матеріальна допомога
4.1.

Кияни-учасники антитерористичної операції

5000,0

4.2.

Члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в
проведенні антитерористичної операції

25000,0

4.3.

Члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції, які були зареєстровані в місті Києві на момент загибелі
(смерті) учасника антитерористичної операції, не зареєстрованого на
момент загибелі (смерті) в місті Києві

4.4.

Члени сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час
участі Революції Гідності

Керівник апарату

В. Бондаренко

(граничні розміри із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 27.04.2017 р. N 511)
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