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Рішення Київської міської ради від 09.10.2014 року № 271/271 “Про надан-
ня додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та 

членам їх сімей“ 

 

 

Передбачає наступні додаткові до державних, встановлені Київською міською 
радою за рахунок коштів міського бюджету міста Києва, пільги та гарантії, які 
поширюються на: 
 киян – учасників антитерористичної операції; 
 осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у за-

хисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході Украї-
ни; 

 киян – учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, 
або зникли безвісти; 

 членів сімей киян – учасників антитерористичної операції та осіб, яким ви-
дано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територі-
альної цілісності та державного суверенітету на сході України; 

 членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні ан-
титерористичної операції. 

 
 
 

матеріальна допомога киянам - учасникам антитерористичної операції, 
особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захи-
сті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, та 
членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антите-
рористичної операції, та киян – учасників антитерористичної операції, які пе-
ребувають в полоні, або зникли безвісти,  

щомісячна адресна матеріальна допомога неповнолітнім дітям, пасин-
кам, падчеркам із сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в прове-
денні антитерористичної операції,  

допомога на поховання киян - учасників антитерористичної операції, 
осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України,  

щомісячна адресна матеріальна допомога киянам - учасникам антитеро-
ристичної операції, особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який 
брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 
сході України, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які 
брали участь в проведенні антитерористичної операції, та киян – учасників ан-
титерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, для 
покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг,  

матеріальна допомога на часткову компенсацію членам сімей загиблих 

НА КОГО ПОШИРЮЄТЬСЯ: 

МАТЕРІАЛЬНІ ДОПОМОГИ: 
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(померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, 
осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, на виго-
товлення та встановлення надгробків, 

надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезуван-
ня, слухопротезування та протезування ока, компенсація витрат на стаціонар-
не лікування, відшкодування коштів на складне протезування киянам - учасни-
кам антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчення бійця-
добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та держав-
ного суверенітету на сході України, 

матеріальна допомога на часткову компенсацію членам сімей загиблих 
(померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, 
осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, на виго-
товлення та встановлення надгробків. 

 
 
 

першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів, 
заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

додаткова пільга щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчаль-
них закладах, заснованих на комунальній власності територіальної громади 
міста Києва, 

додаткова пільга щодо плати за харчування учнів 5 - 11 класів загальноо-
світніх навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіа-
льної громади міста Києва, 

безоплатне поховання загиблих (померлих) киян - учасників антитерорис-
тичної операції, осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав 
участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході 
України, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України «Про поховання 
та похоронну справу», 

транспортування тіл мешканців міста Києва, загиблих (померлих) під час 
участі в антитерористичній операції із зони проведення антитерористичній 
операції (м. Дніпро, м. Харків, м. Запоріжжя) до Київського міського клінічного 
бюро судово-медичної експертизи (вул. Оранжерейна, 9, м. Київ), 

оздоровлення дітей киян - учасників антитерористичної операції, осіб, 
яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті тери-
торіальної цілісності та державного суверенітету на сході України віком до 7 
років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків.  

 
 
 

Матеріальна допомога надається киянам - учасникам антитерористичної 

ЩОРІЧНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА: 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ: 
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операції, особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав 
участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході 
України, та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в прове-
денні антитерористичної операції, та киян – учасників антитерористичної опе-
рації, які перебувають в полоні, або зникли безвісти (далі - матеріальна допо-
мога). 

На отримання матеріальної допомоги мають право також члени сімей за-
гиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та киян – учасників 
антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, які 
були зареєстровані в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антите-
рористичної операції, який не був на момент загибелі (смерті) зареєстрований 
в місті Києві. 

До членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в про-
веденні антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення бій-
ця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, належать: 

утриманці загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пен-
сія; 

дружина (чоловік), які не одружились вдруге, незалежно від того, випла-
чується їм пенсія чи ні, їх неповнолітні діти (до 18 років); 

неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи 
або інвалідами I групи; 

батьки учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвід-
чення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності 
та державного суверенітету на сході України; 

особа, яка знаходилась під опікою або піклуванням учасника антитерори-
стичної операції, особи, якій видано посвідчення бійця-добровольця, який 
брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 
сході України, та проживала разом з ним.  

Матеріальна допомога надається щорічно. 
 Киянам - учасникам антитерористичної операції, 

особам, яким видано посвідчення бійця-
добровольця, який брав участь у захисті територіаль-
ної цілісності та державного суверенітету на сході 

України, на підставі заяви, до якої додаються: 
копія паспорта громадянина України; 
копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізи-

чних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті); 

для учасників антитерористичної операції: копія одного з документів, пе-
редбачених пунктом 4, або копія довідки, виданої за формою, визначеною По-

ДОКУМЕНТИ: 
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рядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалеж-
ність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 
(далі – документи, які підтверджують участь в антитерористичній операції); 

для осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь 
у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході Украї-
ни: копія посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територі-
альної цілісності та державного суверенітету на сході України (далі – докумен-
ти, які підтверджують участь в антитерористичній операції); 

для внутрішньо переміщених осіб: копія довідки, виданої за формою, ви-
значеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутріш-
ньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 01 жовтня 2014 року № 509, з відміткою про фактичне місце проживання в 
місті Києві (далі – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи). 

Членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в прове-
денні антитерористичної операції, на підставі заяви, до якої додаються: 

копія паспорта громадянина України; 
копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізи-

чних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті); 

копія свідоцтва про смерть; 
копія документа, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, 

свідоцтво про народження тощо); 
копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції; 
документ, який підтверджує те, що учасник антитерористичної операції, 

особа, якій видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, на мо-
мент смерті (загибелі) був зареєстрований в місті Києві або на момент загибе-
лі (смерті) учасника антитерористичної операції, особи, якій видано посвідчен-
ня бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, члени його сім'ї були зареєстровані 
в місті Києві (у разі відсутності відповідної відмітки в паспорті громадянина 
України);  

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 
внутрішньо переміщених осіб); 

копія витягу із протоколу засідання Центральної військово-лікарської ко-
місії Міністерства оборони України або копія постанови Центральної військово
-лікарської комісії МВС України по встановленню причинного зв’язку захворю-
вань, поранень, контузій, травм, каліцтв, що призвели до смерті (для членів 
сім’ї загиблих (померли).   
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Членам сімей киян – учасників антитерористичної операції, які пе-
ребувають в полоні, або зникли безвісти, на підставі заяви, до якої дода-
ються: 

копія паспорта громадянина України; 
копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізи-

чних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті); 

документ, який підтверджує перебування у полоні або зникнення безвісти 
учасника антитерористичної операції; 

копія документа, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, 
свідоцтво про народження тощо); 

копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції; 
документ, який підтверджує те, що учасник антитерористичної операції 

на момент потрапляння до полону або зникнення безвісти був зареєстрований 
в місті Києві, або на момент його потрапляння до полону або зникнення безві-
сти члени його сім'ї були зареєстровані в місті Києві (у разі відсутності відпові-
дної відмітки в паспорті громадянина України);  

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 
внутрішньо переміщених осіб). 

Документи (крім копії відповідних довідок, виданих за формою, визначе-
ною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосе-
редню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року   
№ 413) подаються також в оригіналах для звірки з копіями. 

 Матеріальна допомога на-
дається на підставі наданих 
документів відповідно до нака-
зу директора Департаменту со-
ціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ра-
ди (Київської міської державної 
адміністрації) не пізніше 10 
днів з моменту реєстрації від-
повідної заяви і виплачуються 
шляхом перерахування на ра-

хунок банку, що зазначений одержувачем виплати, або поштовим переказом 
через відділення зв'язку за місцем проживання одержувача. 

Розмір матеріальної допомоги, визначається щорічно розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) за поданням Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

 
Матеріальна допомога особам, дані про 
яких внесено до Реєстру киян - 
учасників антитерористичної операції, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) киян, які брали участь в 
проведенні антитерористичної операції, 
надається без повторного надання 
документів. 
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Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
УВАГА! 
У 2018 році розмір щорічної матеріальної допомоги складає: 
5000 грн. для киян – учасникам антитерористичної операції, осіб, яким 

видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіа-
льної цілісності та державного сувере-
нітету на сході України, членів сімей 
киян – учасників антитерористичної 
операції, які перебувають в полоні, 
або зникли безвісти; 

25000 грн. для членів сімей 
загиблих (померлих) киян, які брали 
участь в проведенні антитерористич-
ної операції. 

 
 

 
 

Щомісячна адресна матеріальна допомога неповнолітнім дітям, падчер-
кам, пасинкам із сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведен-
ні антитерористичної операції надається на підставі заяви одного з батьків або 
особи, що їх замінює, до якої додаються: 

  копія паспорта грома-
дянина України; 
копія документа, що підтвер-
джує реєстрацію у Державно-
му реєстрі фізичних осіб - 
 платників податків (крім 

фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмови-
лися від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки 
платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 
копія свідоцтва про народження дитини, пасинка, падчерки; 
копія документа, що посвідчує усиновлення. 
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) додає до поданих документів 
інформацію про наявність неповнолітньої дитини (пасинка, падчерки) у Реєст-
рі киян - учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення 
бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, членів їх сімей та членів сімей заги-

ЩОМІСЯЧНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА: 

Департамент соціальної політики 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

пр-т Комарова, 7, м. Київ 

(044) 408-74-54, (044) 408-39-74  

 Матеріальна допомога особам, дані про 

яких внесено до Реєстру киян - 

учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) киян, які брали участь в 

проведенні антитерористичної операції, 

надається без повторного надання 

документів. 
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блих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної опе-
рації.  

Матеріальна допомога надається на підставі наданих документів відпові-
дно до наказу директора Департаменту соціальної політики виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше 
10 днів з моменту реєстрації відповідної заяви і виплачуються шляхом перера-
хування на рахунок банку, що зазначений одержувачем виплати, або пошто-
вим переказом через відділення зв'язку 
за місцем проживання одержувача. 

 Розмір щомісячної адресної ма-
теріальної допомоги визначається щорі-
чно розпорядженням виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) за по-
данням Департаменту соціальної полі-
тики виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

 
 
 

Допомога на поховання надається додатково до передбаченої Законом 
України «Про поховання та похоронну справу» гарантії безоплатного похован-
ня для учасників бойових дій членам їх сімей. 

 Допомога на поховання киян - учасників антитерорис-
тичної операції, осіб, яким видано посвідчення бійця-

добровольця, який брав участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході України, надається членам їх 
сімей на підставі заяви, до якої додаються: 

копія паспорта громадянина України; 
копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізи-

чних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті); 

копія свідоцтва про смерть; 
копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості; 
копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції; 
документ, який підтверджує те, що на момент загибелі (смерті) учасника 

антитерористичної операції, особи, якій видано посвідчення бійця-
добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та держав-
ного суверенітету на сході України, він був зареєстрований в місті Києві;  

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ: 

Департамент соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

пр-т Комарова, 7, м. Київ 

(044) 408-74-54, (044) 408-39-74  

ДОКУМЕНТИ: 

9 



 

 

внутрішньо переміщених осіб); 
копія витягу із протоколу засідання Центральної військово-лікарської ко-

місії Міністерства оборони України або копія постанови Центральної військово
-лікарської комісії МВС України по встановленню причинного зв’язку захворю-
вань, поранень, контузій, травм, каліцтв, що призвели до смерті (для членів 
сім’ї загиблих (померли).  

Допомога на поховання надається на підставі наданих документів відпо-
відно до наказу директора Департаменту соціальної політики виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не пізні-
ше 10 днів з моменту реєстрації відповідної заяви і виплачуються шляхом пе-
рерахування на рахунок банку, що зазначений одержувачем виплати, або по-
штовим переказом через відділення зв'язку за місцем проживання одержува-
ча. 

Розмір допомоги на поховання ви-
значається щорічно розпорядженням ви-
конавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністра-
ції) за поданням Департаменту соціа-
льної політики виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації). 

УВАГА! 
У 2018 році розмір допомоги на 

поховання складає 5000 грн. 
 

 
 

 
Щомісячна адресна матеріальна допомога для покриття витрат на опла-

ту житлово-комунальних послуг надається: 
учасникам антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчен-

ня бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, та членам їх сімей, зареєстрованим 
у місті Києві на одній житловій площі; 

членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 
зареєстрованим у місті Києві; 

членам сімей киян – учасників антитерористичної операції, які перебува-
ють в полоні, або зникли безвісти. 

На отримання матеріальної допомоги мають право також члени сімей за-
гиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та киян – учасників 
антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, які 
були зареєстровані в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антите-
рористичної операції, який не був на момент загибелі (смерті) зареєстрований 

ЩОМІСЯЧНА ДОПОМОГА НА КОМУНАЛКУ: 

Департамент соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

пр-т Комарова, 7, м. Київ 

(044) 408-74-54, (044) 408-39-74  

10 



 

 

в місті Києві. 
МЕЖІ НАДАННЯ. 
Матеріальна допомога надається на оплату житлово-комунальних пос-

луг (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізоване 
постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовід-
ведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення та вивезення 
побутових відходів та рідких нечистот) у межах норм споживання житлово-
комунальних послуг (соціальна норма житла, соціальні нормативи користуван-
ня житлово-комунальними послугами), встановлених для громадян, які мають 
пільги на оплату житлово-комунальних послуг, визначених постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення держа-
вних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».  

До членів сімей киян - учасників антитерористичної операції, осіб, 
яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, 
належать: 

дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років); 
неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи 

або інвалідами I групи; 
батьки учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвід-

чення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності 
та державного суверенітету на сході України; 

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням учасника антитерори-
стичної операції, особи, якій видано посвідчення бійця-добровольця, який 
брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 
сході України, та проживає разом з ним. 

До членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в про-
веденні антитерористичної операції, належать: 

утриманці загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пен-
сія; 

дружина (чоловік), які не одружились вдруге, незалежно від того, випла-
чується їм пенсія чи ні, їх неповнолітні діти (до 18 років); 

неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи 
або інвалідами I групи; 

батьки учасників антитерористичної операції; 
особа, яка знаходилась під опікою або піклуванням учасника антитеро-

ристичної операції та проживала разом з ним. 
До членів сімей киян – учасників антитерористичної операції, які пе-

ребувають в полоні, або зникли безвісти, належать: 
дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років); 
неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи 

або інвалідами I групи; 
батьки учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, 
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або зникли безвісти; 
особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням учасника антитерори-

стичної операції, який перебуває в полоні, або зник безвісти, та проживає ра-
зом з ним.  

Для призначення матеріальної допомоги учасники антитерористичної 
операції, особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав 
участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході 
України, або один із повнолітніх членів сімей учасників антитерористичної опе-
рації чи осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у 
захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, 
або члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні ан-
титерористичної операції, та киян – учасників антитерористичної операції, які 
перебувають в полоні, або зникли безвісти, звертаються до управління праці 
та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністра-
ції за місцем реєстрації. 

В разі зміни місця проживання отримувач допомоги зобов'язаний 
про це повідомити управлінню праці та соціального захисту населення 
районної в місті Києві державної адміністрації за місцем отримання до-
помоги.  

 Матеріальна допомога призначається на підставі зая-
ви, до якої додаються такі документи: 

 копія паспорта громадянина України; 
копія доку- мента, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової кар-
тки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюю-
чий орган і мають відмітку у паспорті); 

для учасників антитерористичної операції: копія одного з документів, пе-
редбачених пунктом 4, або копія довідки, виданої за формою, визначеною По-
рядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалеж-
ність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 
(далі – документи, які підтверджують участь в антитерористичній операції); 

для осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь 
у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході Украї-
ни: копія посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територі-
альної цілісності та державного суверенітету на сході України; 

копія документа, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, 
свідоцтво про народження тощо); 

копія свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих (померлих)); 
документ, який підтверджує перебування у полоні або зникнення безвісти 

учасника антитерористичної операції (для членів сімей киян – учасників анти-

ДОКУМЕНТИ: 
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терористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти); 
оригінали документів, які підтверджують сплату житлово-комунальних 

послуг за місяць, що передує місяцю звернення; 
копія договору найму (оренди) житла (за необхідності); 
копія витягу із протоколу засідання Центральної військово-лікарської ко-

місії Міністерства оборони України або копія постанови Центральної військово
-лікарської комісії Міністерства внутрішніх справ України по встановленню 
причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв, що приз-
вели до смерті (для членів сім’ї загиблих (померлих)). 

Управління праці та соціального захисту населення районної в місті Києві 
державної адміністрації, до якого надійшла заява про надання матеріальної 
допомоги, використовує інформацію про склад сім’ї, що зареєстровані на од-
ній житловій площі, з інформаційної системи «Реєстр територіальної громади 
міста Києва». 

Документи, зазначені у цьому пункті (крім копій відповідних довідок, ви-
даних за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових 
дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпе-
ченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
20 серпня 2014 року № 413), подаються також в оригіналах для звірки з копія-
ми.  

Матеріальна допомога призначається щорічно з моменту звернення, але 
не раніше дати прибуття в зону антитерористичної операції, до кінця бюджет-
ного року, якщо відсутні обставини для встановлення іншого періоду призна-
чення.  

УВАГА! 
Матеріальна допомога призначається виключно учасникам антите-

рористичної операції, особам, яким видано посвідчення бійця – добро-
вольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та держав-
ного суверенітету на сході України, членам їх сімей та членам сімей заги-
блих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної 
операції, та киян – учасників антитерористичної операції, які перебува-
ють в полоні, або зникли безвісти, яким не встановлено статус, що дає 
право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг згідно із законо-
давством України. 

В разі зміни обставин, які впливають на розмір матеріальної допо-
моги (зміна складу сім'ї, смерть тощо), управліннями праці та соціально-
го захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій 
здійснюється перерахунок розміру матеріальної допомоги з місяця, що 
настає за місяцем, в якому виникли відповідні обставини.  

Матеріальна допомога виплачується шляхом її перерахування на раху-
нок багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина» (у 
разі її відсутності – на рахунок банку, що зазначений одержувачем виплати).  
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УВАГА! 
У разі встановлення учасникам антитерористичної операції, особам, 

яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та 
членів їх сімей пільг (допомог) щодо покриття витрат на оплату житлово-
комунальних послуг згідно з Законом України «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту», виплата матеріальної допомоги при-
пиняється з першого числа місяця, з якого такій особі встановлено чи 
надано відповідну пільгу (допомогу) законодавством. 

Членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної опера-
ції, киян – учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або 
зникли безвісти, яким встановлено та/або які отримали пільгу в розмірі 50-
процентної знижки плати за житлово-комунальні послуги згідно із законодавст-
вом, виплата матеріальної допомоги здійснюється на умовах цього Порядку та 
призначається з дати звернення у межах середніх норм споживання, передба-
чених законодавством. 

У разі отримання управлінням праці та соціального захисту населення 
відповідної районної в місті Києві державної адміністрації від уповноважених 
органів державної влади документів, що підтверджують наявність в учасника 
антитерористичної операції, особи, якій видано посвідчення бійця-
добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та держав-
ного суверенітету на сході України та членів їх сімей пільг (допомог) щодо пок-
риття витрат на оплату житлово-комунальних послуг згідно з Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», виплата матеріа-
льної допомоги припиняється з першого числа місяця, з якого управління пра-
ці та соціального захисту населення відповідної районної в місті Києві  держа-
вної адміністрації отримало такі документи. 

У разі якщо учасник антитерористичної операції, особа, якій видано пос-
відчення бійця – добровольця, який брав участь у захисті територіальної ціліс-
ності та державного суверенітету на сході України зареєстровані за місцем 
знаходження військової частини (установи, організації), але фактично прожи-
вають у житловому приміщенні (будинку), виплата матеріальної допомоги здій-
снюється на умовах цього Порядку та на підставі договору найму (оренди) жи-
тла в місті Києві, в якому зазначено, що вони здійснюють оплату за житлово-
комунальні послуги. 

Розмір матеріальної допомоги визначається щорічно розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) за поданням Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

УВАГА! 
У 2018 році розмір допомоги на поховання складає від 340 грн. до 

1213 грн. в залежності від кількості осіб, які проживають спільно з учас-
ником антитерористичної операції. 
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Управління праці та соціального захисту населення: 

 
 
 

Компенсація витрат на стаціонарне лікування та/або надання коштів на 
стаціонарне лікування травми або захворювання, які отримані або загострили-
ся в зв'язку з участю в антитерористичній операції, здійснюється у разі ліку-
вання в закладах охорони здоровʼя комунальної форми власності територіаль-
ної громади міста Києва. 

Компенсація витрат на ендопротезування, слухопротезування, протезу-
вання ока та відшкодування коштів на складне протезування травми або за-
хворювання, які отримані або загострилися в зв'язку з участю в антитерорис-
тичній операції, здійснюється у разі лікування в закладах охорони здоровся на 
території України.  

 Для компенсації витрат на стаціонарне лікування 
подається заява, до якої додаються: 

 копія паспорта громадянина України; 
копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізи-

чних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті); 

для учасників антитерористичної операції: копія одного з документів про 
участь у антитерористичній операції або копія довідки, виданої за формою, 
визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захи-
щали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведен-

ВИТРАТИ НА ЛІКУВАННЯ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ: 

Голосіївський район вул. Ломоносова,  5/3, / вул. Бубнова, 5, (044) 257-23-87,  
(044) 257-51-65 

Дарницький район вул. Харківське шосе, 176-г, (044) 563-99-70, (044) 563-96-42 

Деснянський район вул. Закревського, 87-д, (044) 545-14-14, (044) 515-25-97 

Дніпровський район вул. Курнатовського, 7-а, (044) 542-66-61, (044) 542-66-09, 
(044) 542-66-60 

Оболонський район вул. Озерна, 18-а, (044) 467-98-58, (044) 467-98-70 

Печерський район вул. Цитадельна, 4/7, (044) 288-51-24, (044) 254-35-37 

Подільський район вул. Ярославська, 31-б, (044) 425-85-17, (044) 425-43-49 

Святошинський район вул. Я. Колоса, 19-а, (044) 276-98-18, (044) 405-73-13 

Солом'янський район пр-т Повітрофлотський, 40, (044) 207-39-12, (044) 207-39-21 

Шевченківський район пр-т Перемоги, 5, (044) 236-14-75, (044) 236-14-71 
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ня, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 
року № 413 (далі – документи, які підтверджують участь в антитерористичній 
операції); 

для осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь 
у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході Украї-
ни: копія посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територі-
альної цілісності та державного суверенітету на сході України (далі - докумен-
ти, які підтверджують участь в антитерористичній операції); 

для внутрішньо переміщених осіб - копія довідки, виданої за формою, ви-
значеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутріш-
ньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 01 жовтня 2014 року № 509, з відміткою про фактичне місце проживання в 
місті Києві (далі – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи);  

довідки медичного закладу, що підтверджують проведене стаціонарне лі-
кування травми або захворювання, які отримані або загострилися у зв’язку з 
участю в антитерористичній операції; 

фінансовий документ про оплату стаціонарного лікування учасником ан-
титерористичної операції, особою, якій видано посвідчення бійця-
добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та держав-
ного суверенітету на сході України (рахунок-фактура, касові чеки на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення за період перебування на стаціонар-
ному лікуванні).  

До витрат на складне протезування, у розумінні цього Порядку, на-
лежать витрати на: 

 протезування 
(ортезування) учасника антите-
рористичної операції, особи, 
якій видано посвідчення бійця-
добровольця, який брав участь 

у захисті територіальної ці-
лісності та державного сувере-
нітету на сході України, який 
втратив функціональні можли-
вості кінцівок; 
 проїзд (крім квитків 1 класу 

та бізнес-класу), проживання (крім номерів підвищеної комфортності) та  хар-
чування учасника антитерористичної операції, особи, якій видано посвідчення 
бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, який втратив функціональні можли-
вості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби). 

 Для відшкодування витрат на складне протезу-
вання подається заява, до якої додаються: 

 копія паспорта громадянина України; 

Витрати на проживання та харчування не 
можуть перевищувати сум витрат на 
відрядження державних службовців, а 
також інших осіб, що направляються у 
відрядження підприємствами, установами 
та організаціями, які повністю або частково 
утримуються (фінансуються) за рахунок 
бюджетних коштів, визначених у додатку 1 
до постанови Кабінету Міністрів України від 
02 лютого 2011 року № 98. 
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копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізи-
чних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті); 

копія документа, який підтверджує участь в антитерористичній операції; 
копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

внутрішньо переміщених осіб); 
копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності, яка пов'язана із учас-

тю в антитерористичній операції; 
документи, в тому числі фінансові, що підтверджують надання та оплату 

послуг із складного протезування; 
квитки на проїзд учасника антитерористичної операції, особи, якій вида-

но посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході України, та супроводжуючої 
особи; 

акти виконаних робіт (надаються у разі, коли складне протезування здій-
снювалось в Україні).  

УВАГА! 
Відшкодування витрат на складне протезування здійснюється у ра-

зі, якщо заявник не отримував грошову допомогу відповідно до Порядку 
протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за 
новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в 
Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористич-
ній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні 
можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 518 (в редакції постанови Ка-
бінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 172) або шляхом без-
посереднього отримання аналогічного виробу через органи соціального 
захисту населення за рахунок коштів місцевого або державного бюдже-
тів.  

 Для отримання коштів на стаціонарне лікування 
подається заява, до якої додаються: 

 копія паспорта громадянина України; 
копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізи-

чних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті); 

копія документа, який підтверджує участь в антитерористичній операції; 
копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

внутрішньо переміщених осіб); 
довідка закладу охорони здоров'я про необхідність стаціонарного ліку-
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вання та можливість його проведення у відповідному закладі охорони здоров'я 
із зазначенням суми витрат на лікування травми або захворювання, які отри-
мані або загострилися в зв'язку з участю в антитерористичній операції.  

Попереднє опрацювання поданих заявником документів здійснюється 
Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), який перевіряє подані документи 
на відповідність переліку документів, передбаченому цим Порядком. У разі, 
коли до заяви додаються не всі необхідні документи, Департамент соціальної 
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів про доку-
менти, які необхідно подати.  

Для розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в 
тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, компе-
нсації витрат на стаціонарне лікування, відшкодування коштів на складне про-
тезування киянам - учасникам антитерористичної операції, особам, яким вида-
но посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході України, виконавчим органом 
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) утворю-
ється комісія. 

УВАГА! 
Розмір компенсації витрат на стаціонарне лікування, витрат на 

складне протезування та наданих коштів на стаціонарне лікування ви-
значається комісією в кожному конкретному випадку та не може переви-
щувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, уста-
новленого на 1 січня року, в якому комісією прийнято рішення про ком-
пенсацію вказаних витрат та/або виплату коштів. 

Розмір компенсації витрат на складне протезування у разі заміни 
приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту проте-
зно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності не може пере-
вищувати 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого на 1 січня року, в якому комісією прийнято рішення про 
компенсацію вказаних витрат. 

До компенсації витрат на стаціонарне лікування, витрат на складне 
протезування та наданих коштів на стаціонарне лікування не включають-
ся витрати на оплату банківських послуг.  

При розгляді питань комісією також враховується обсяг бюджетних приз-
начень на ці цілі, а також висновок керівника відповідного закладу охорони 
здоров’я з приводу захворювання та із зазначенням інформації, які із наданих 
заявником фінансові документи є підставою для компенсації грошових витрат, 
пов’язаних саме із зазначеним стаціонарним лікуванням.  

На підставі поданих заявником документів та рішення комісії Департаме-
нтом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) видається наказ щодо компенсації витрат на 
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стаціонарне лікування, відшкодування витрат на складне протезування, на-
дання коштів на стаціонарне лікування.  

Рішення про відмову у компенсації витрат на стаціонарне лікування та 
витрат на складне протезування, надання коштів на стаціонарне лікування 
має бути обґрунтованим.  

Компенсація витрат на стаціонарне лікування, витрат на складне проте-
зування, надання коштів на стаціонарне 
лікування здійснюється не пізніше 14 ка-
лендарних днів з моменту прийняття рі-
шення комісією, за наявності коштів на 
зазначені цілі та виплачується поштовим 
переказом через відділення зв'язку за 
місцем проживання заявника або шля-
хом перерахування коштів на банківсь-
кий рахунок, відкритий на ім'я заявника.  

УВАГА! 
У разі смерті одержувача в про-

міжок часу від подачі документів до моменту її одержання, виплата допо-
моги членам сім'ї одержувача не проводиться, а призначена до виплати 
сума до складу спадщини не включається.  

 
 
 

До додаткових гарантій та пільг у сфері освіти киянам – учасникам 
антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчення бійця-
добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, та членам сімей загиблих 
(померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної опе-
рації, належать: 

 Першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних закла-
дів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва. 

 Додаткова пільга щодо плати за харчування дітей у дошкільних навча-
льних закладах, заснованих на комунальній власності територіальної громади 
міста Києва. 

 Додаткова пільга щодо плати за харчування учнів 5 - 11 класів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній власності терито-
ріальної громади міста Києва.  

Кияни - учасники антитерористичної операції, особи, яким видано 
посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіаль-
ної цілісності та державного суверенітету на сході України, та члени 
сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитеро-
ристичної операції, мають право на першочергове влаштування дітей до 
дошкільних навчальних закладів, заснованих на комунальній власності 
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територіальної громади міста Києва, на підставі документів, які підтвер-
джують наявність пільги. 

Першочерговий прийом дітей до дошкільних навчальних закладів 
здійснюється у передбаченому законодавством України порядку. 

Першочергове влаштування дітей здійснюється з дотриманням Порядку 
електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, затвердженого наказом Депар-
таменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2014 року               
№ 184, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 09 квітня 
2014 року за № 6/1059. 

Додаткова пільга щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчаль-
них закладах, заснованих на комунальній власності територіальної громади 
міста Києва, учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвід-
чення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності 
та державного суверенітету на сході України, та дітей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції щороку передбачається районними в мі-
сті Києві державними адміністраціями за рахунок коштів бюджету міста Києва.  

Харчування учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, за-
снованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, із чи-
сла дітей учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення 
бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, та дітей загиблих (померлих) учас-
ників антитерористичної операції здійснюється безкоштовно.  

Підставою для надання додаткової пільги щодо плати за харчуван-
ня дітей у дошкільних навчальних закладах, заснованих на комунальній 
власності територіальної громади міста Києва, та додаткової пільги що-
до плати за харчування учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади 
міста Києва, із числа дітей учасників антитерористичної операції, осіб, 
яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та держав-
ного суверенітету на сході України, та 
дітей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції є доку-
менти, які підтверджують наявність 
пільги. 

 
 
 

Безоплатно надаються такі послуги виконавцю волевиявлення або 
особі, яка зобов'язалася поховати загиблого (померлого): 

оформлення договору-замовлення на організацію та проведення            

ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ ПРИ ПОХОВАННІ: 
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наявність пільги подаються 

безпосередньо керівнику 

навчального закладу 
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поховання; 
доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі, пе-

ревезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця зна-
ходження тіла померлого); 

надання транспортних послуг (один автокатафалк та один автобус супро-
водження); 

перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з 
будинку (квартири), моргу до місця поховання; 

організація поховання і проведення ритуалу; 
надання труни; 
надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього); 
копання могили (викопування ручним чи механізованим способом, опус-

кання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу); 
надання урни; 
кремація; 
поховання урни з прахом (закопування в могилі чи розміщення в колум-

барній ніші та одноразове прибирання прилеглої території після поховання). 
Влаштування поминальних обідів здійснюється районними в місті Києві 

державними адміністраціями за рахунок коштів, передбачених на вказані цілі у 
бюджеті міста Києва на виконання міської цільової програми «Турбота. Назу-
стріч киянам». 

Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення 
або особою, яка зобов'язалася поховати загиблого (померлого). 

 Виконавець волевиявлення або особа, яка зобо-
в'язалася поховати загиблого (померлого) учасника 

антитерористичної операції, особу, якій видано посві-
дчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, 
до заяви для оформлення договору-замовлення додає: 

копію свідоцтва про смерть; 
щодо осіб учасників антитерористичної операції: копія одного з докумен-

тів, передбачених пунктом 4, або копія довідки, виданої за формою, визначе-
ною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосе-
редню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 
413 (далі – документи, які підтверджують участь в антитерористичній опера-
ції); 

щодо осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав 
участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході 
України: копія посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті те-
риторіальної цілісності та державного суверенітету на сході України; 

копію довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і 
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видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509, з 
відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо пере-
міщених осіб).  

ТАКОЖ! 
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) відповідно до 
інформації, отриманої від Київського мі-
ського військового комісаріату, районних 
у місті Києві військових комісаріатів про 
кількість осіб, зареєстрованих в місті 
Києві, що загинули під час участі в анти-
терористичній операції, про місце збері-
гання їх тіл (м. Дніпропетровськ, м. Хар-
ків, м. Запоріжжя), забезпечує транспор-
тування тіл мешканців міста Києва, заги-
блих (померлих) під час участі в антите-
рористичній операції, з місця зберігання до Київського міського клінічного бю-
ро судово-медичної експертизи (вул. Оранжерейна, 9, м. Київ). 

Матеріальна допомога на часткову компенсацію виготовлення та 
встановлення надгробків загиблим (померлим) киянам, які брали участь у 
проведенні антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчення бій-
ця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та дер-
жавного суверенітету на сході України надається одноразово за рахунок кош-
тів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік на виконання місь-
кої цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».  

 Матеріальна допомога надається члену сім'ї заги-
блого (померлого) киянина, який брав участь у про-

веденні антитерористичної операції, особи, якій вида-
но посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територі-
альної цілісності та державного суверенітету на сході України, на підставі 
заяви, до якої додаються: 

копія паспорта громадянина України члена сім'ї, який забезпечив вигото-
влення та встановлення надгробка; 

копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізи-
чних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті); 

копія свідоцтва про смерть киянина, який брав участь у проведенні анти-
терористичної операції; 

копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості; 

Управління ритуальних послуг 

Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

бульв. Т. Шевченка, 3 

(044) 279-38-01 
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щодо осіб учасників антитерористичної операції: копія одного з докумен-
тів про участь в антитерористичній операції або копія довідки, виданої за фор-
мою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і бра-
ли безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її прове-
дення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 
2014 року № 413 (далі – документи, які підтверджують участь в антитерорис-
тичній операції); 

щодо осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав 
участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході 
України: копія посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті те-
риторіальної цілісності та державного суверенітету на сході України; 

копія довідки, видана за місцем реєстрації, про те, що учасник антитеро-
ристичної операції, особа, якій видано посвідчення бійця-добровольця, який 
брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 
сході України, на момент смерті (загибелі) був зареєстрований в місті Києві, 
або на момент смерті (загибелі) учасника антитерористичної операції, особи, 
якій видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті тери-
торіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, члени його 
сім'ї були зареєстровані в місті Києві; 

копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і 
видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509, з 
відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві (для підтвердження 
про те, що учасник антитерористичної операції, особа, якій видано посвідчен-
ня бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, із числа внутрішньо переміщених 
осіб на момент смерті фактично проживав у місті Києві); 

копія одного з документів, що підтверджує витрати на виготовлення та 
встановлення надгробка; 

довідка про встановлення надгробка на місці поховання; 
копія витягу із протоколу засідання Центральної військово-лікарської ко-

місії Міністерства оборони України або копія постанови Центральної військово
-лікарської комісії МВС України по встановленню причинного зв’язку захворю-
вань, поранень, контузій, травм, каліцтв, що призвели до смерті (для членів 
сім’ї загиблих (померлих)).  

До членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в про-
веденні антитерористичної операції, особи, якій видано посвідчення бій-
ця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, належать: утриманці загибло-
го (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пенсія; батьки; діти; 
один з подружжя.  

Документи (крім копії відповідних довідок, виданих за формою, визначе-
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ною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосе-
редню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року  
№ 413), подаються також в оригіналах для звірки з копіями.  

Розмір матеріальної допомоги визначається Департаментом соціальної 
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) в кожному конкретному випадку в залежності від фактичних 
витрат та не може перевищувати граничної суми, встановленої розпоряджен-
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) за поданням Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на відповід-
ний рік.  

Матеріальна допомога виплачується у грошовому вигляді на підставі на-
казів директора Департаменту соціаль-
ної політики виконавчого органу Київсь-
кої міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації).  

Матеріальна допомога виплачу-
ється шляхом перерахування коштів на 
рахунок банку, що зазначений одержува-
чем виплати, або поштовим переказом 
через відділення зв'язку за місцем про-
живання одержувача.  

 
 
 

Путівками для оздоровлення забезпечуються діти киян - учасників анти-
терористичної операції, осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, 
який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного сувереніте-
ту на сході України, та діти загиблих (померлих) киян, які брали участь в про-
веденні антитерористичної операції, віком до 7 років (далі - діти) у супроводі 
матері, батька або особи, яка замінює батьків. 

Путівками для оздоровлення також забезпечуються діти загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвід-
чення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності 
та державного суверенітету на сході України, які були зареєстровані в місті Ки-
єві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції, особи, 
якій видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті тери-
торіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та який не 
був на момент загибелі (смерті) зареєстрований в місті Києві.  

Путівки для оздоровлення дітей видаються управліннями праці та соціа-
льного захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій на 

Департамент соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

Пр-т Комарова, 7, м. Київ 

(044) 408-74-54, (044) 408-39-74  
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підставі заяви одного з батьків (законних представників) дитини, до якої дода-
ються: 

 копія паспорта учасника антитерористичної операції, 
особи, якій видано посвідчення бійця-добровольця, який 

брав участь у захисті територіальної цілісності та держав-
ного суверенітету на сході України, та супроводжуючого; 

копія документа, що підтверджує родинні стосунки дитини та заявника 
(свідоцтво про народження, усиновлення, документ, що підтверджує встанов-
лення опіки чи піклування), нотаріально завірена згода (доручення) батьків, 
опікунів, усиновителів або піклувальників на виїзд та супровід дитини (у разі 
необхідності); 

щодо дітей учасників антитерористичної операції: копія одного з докуме-
нтів про участь у антитерористичній операції або копія довідки, виданої за фо-
рмою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її про-
ведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 
2014 року № 413 (далі – документи, які підтверджують участь в антитерорис-
тичній операції); 

щодо дітей осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав 
участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході 
України: копія посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті те-
риторіальної цілісності та державного суверенітету на сході України; 

копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і 
видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509, з 
відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві для внутрішньо пере-
міщених осіб; 

копія свідоцтва про смерть (у разі загибелі (смерті) учасника антитерори-
стичної операції, особи, якій видано посвідчення бійця-добровольця, який 
брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 
сході України); 

копія довідки, виданої в установленому порядку, про те, що учасник анти-
терористичної операції, особа, якій видано посвідчення бійця-добровольця, 
який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного сувереніте-
ту на сході України на момент смерті (загибелі) був зареєстрований в місті Ки-
єві, або на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції, осо-
би, якій видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті те-
риторіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, його діти 
були зареєстровані в місті Києві.  

Путівки для оздоровлення дітей видаються управліннями праці та соціа-
льного захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за 
місцем реєстрації учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано по-
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свідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної ціліс-
ності та державного суверенітету на сході України, або дитини.  

Управління праці та соціального захисту населення:  

 
Рішення Київської міської ради від 01.06.2017 року № 418/2640 “Про ви-
знання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході України“  

 
 
 

На території міста Києва для цілей цього рішення до бійців-добровольців 
належать особи, місце проживання яких в установленому порядку зареєстро-
ване на території міста Києва та які брали безпосередню участь в антитерори-
стичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені 
або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіа-
льної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не 
були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних орга-
нів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройни-
ми Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною 
поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до 
законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами 
(далі – бійці-добровольці, які брали участь у захисті територіальної цілісності 
та державного суверенітету на сході України), на яких не поширюється дія За-
кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».  

НА КОГО ПОШИРЮЄТЬСЯ: 

Голосіївський район вул. Ломоносова,  5/3, / вул. Бубнова, 5, (044) 257-23-87,  

(044) 257-51-65 

Дарницький район вул. Харківське шосе, 176-г, (044) 563-99-70, (044) 563-96-42 

Деснянський район вул. Закревського, 87-д, (044) 545-14-14, (044) 515-25-97 

Дніпровський район вул. Курнатовського, 7-а, (044) 542-66-61, (044) 542-66-09, 

(044) 542-66-60 

Оболонський район вул. Озерна, 18-а, (044) 467-98-58, (044) 467-98-70 

Печерський район вул. Цитадельна, 4/7, (044) 288-51-24, (044) 254-35-37 

Подільський район вул. Ярославська, 31-б, (044) 425-85-17, (044) 425-43-49 

Святошинський район вул. Я. Колоса, 19-а, (044) 276-98-18, (044) 405-73-13 

Солом'янський район пр-т Повітрофлотський, 40, (044) 207-39-12, (044) 207-39-21 

Шевченківський район пр-т Перемоги, 5, (044) 236-14-75, (044) 236-14-71 

26 



 

 

 
 

З метою реалізації на території міста Києва пільг та гарантій учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей, передбачених рішеннями Київ-
ської міської ради, посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, може 
бути видано громадянину України, який за сукупності: 

зареєстрований в установленому законодавством України порядку та 
проживає на території міста Києва; 

брав або бере безпосередню участь в антитерористичній операції, за-
безпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведен-
ня у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізували-
ся для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Украї-
ни, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до скла-
ду Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національ-
ної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до за-
конів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували 
завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами Украї-
ни, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Націона-
льною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України 
військовими формуваннями та правоохоронними органами; 

не має статусу, передбаченого Законом України «Про статус ветеранів 
війни та гарантії їх соціального захисту».  

 Особа, заінтересована в отриманні на території 
міста Києва посвідчення бійця-добровольця, який 

брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, звертається особисто через 
комунальну бюджетну установу «Київський міський центр допомоги уча-
сникам антитерористичної операції», а до її створення – управління з пи-
тань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), із заявою до виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до 
якої додає: 

копію паспорта громадянина України або документа, що його заміняє; 
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (не надається 

особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); 

оригінал довідки, яка посвідчує місце реєстрації заявника на території мі-
ста Києва, якщо такі відомості відсутні у паспорті громадянина України; 

оригінал довідки, виданої добровольчим формуванням, що було утворе-
не або самоорганізувалося для захисту незалежності, суверенітету та терито-
ріальної цілісності України, але в подальшому не було включене до складу 
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Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 
поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань та правоохоронних органів, і виконувало за-
вдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, 
Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національ-
ною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України вій-
ськовими формуваннями та правоохоронними органами, про належність заяв-
ника до вказаного добровольчого формування із зазначенням терміну перебу-
вання безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції з ме-
тою виконання її завдань (далі – довідка); 

засвідчені в установленому порядку письмові свідчення не менше двох 
свідків із числа осіб, які разом із заявником брали участь у проведенні антите-
рористичної операції та отримали статус, передбачений Законом України 
«Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», які підтвер-
джують безпосередню участь заявника в антитерористичній операції, забезпе-
ченні її проведення, перебування безпосередньо в районах її проведення у 
складі добровольчого формування, яке видало довідку заявнику; 

інші матеріали (у тому числі фотографії, відеозаписи), які містять докази 
участі заявника в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, пе-
ребування безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчого фо-
рмування, яке видало довідку заявнику; 

висновок (характеристику) заявни-
ка від громадського об’єднання, до ста-
тутних цілей якого віднесено питання 
допомоги та/або захисту учасників анти-
терористичної операції, членів їх сімей 
(за наявності). 

Звертаючись із вказаною заявою 
особа дає згоду на обробку її персональних даних відповідно до Закону Украї-
ни «Про захист персональних даних».  

 
 
 

З метою розгляду заяв надання відповідного посвідчення виконав-
чим органом Київської міської ради (Київською міською державною ад-
міністрацією) утворюється Комісія з питань надання на території міста 
Києва посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті тери-
торіальної цілісності та державного суверенітету на сході України як кон-
сультативно-дорадчий орган при виконавчому органі Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації). 

Головою Комісії за посадою є заступник голови Київської міської держав-
ної адміністрації, згідно з розподілу обовʼязків до повноважень якого віднесено 
питання соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх 
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сімей. 
Заступником голови Комісії за посадою є директор або заступник дирек-

тора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації). 

Секретарем Комісії за посадою є керівник або заступник керівника кому-
нальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам 
антитерористичної операції». 

До складу Комісії за посадами входять: 
начальник або заступник начальника управління з питань взаємодії з 

правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної 
безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації); 

начальник відділу правового забезпечення Департаменту соціальної по-
літики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації); 

завідувач або головний спеціаліст сектора Державної служби України у 
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у м. Києві (за 
згодою); 

Київський військовий комісар або його заступник (за згодою); 
представник Антитерористичного центру при Службі безпеки України (за 

згодою); 
по 1 представнику від кожної депутатської фракції Київської міської ради, 

про утворення якої заявлено на І сесії Київської міської ради нового скликан-
ня. 

До складу Комісії також можуть входити представники місцевих органів 
виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій (за погодженням з їх керівниками), громадськості, а також інші 
особи (за згодою).   

Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за 
потреби, але не рідше ніж один раз на два місяці. 

 
 
 

Комісія вивчає документи та, у разі потреби, уточнює інформацію 
про осіб, стосовно яких вони подані (надсилає необхідні запити тощо), 
заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків та у міся-
чний строк з дня надходження документів приймає рішення щодо надан-
ня посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територі-
альної цілісності та державного суверенітету на сході України.  

За результатами розгляду заяв, Комісія може прийняти одне з таких рі-
шень: 

про надання посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
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територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України; 
про відмову в наданні посвідчення бійця-добровольця, який брав участь 

у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході            
України; 

повернути заявникові документи у зв’язку із недотримання вимог цього 
Порядку без прийняття рішення по суті заяви. 

Повернення документів у зв’язку із недотримання вимог цього Порядку 
без прийняття рішення по суті, а також відмова в наданні посвідчення бійця-
добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та держав-
ного суверенітету на сході України, не позбавляє заявника права повторного 
звернення після усунення недоліків, вказаних у рішенні Комісії.  

Комісія відмовляє в наданні посвідчення бійця-добровольця, який 
брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверені-
тету на сході України, у разі: 

1) відсутності документів, що містять достатні докази безпосередньої 
участі особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її про-
ведення; 

2) надання недостовірних даних про особу; 
3) виявлення факту підробки документів про участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення; 
4) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за 

вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період 
участі в антитерористичній операції. 

Комісія позбавляє особу посвідчення бійця-добровольця, який 
брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверені-
тету на сході України, у разі: 

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за 
вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період 
участі в антитерористичній операції; 

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористич-
ній операції, у забезпеченні її проведення, або надання недостовірних даних 
про особу; 

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.  
Витяг з протоколу засідання Комісії 

та документи не пізніше ніж через п’ять 
робочих днів після засідання Комісії на-
правляється Департаменту соціальної 
політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської держа-
вної адміністрації) для оформлення від-
повідного посвідчення, обліку та веден-
ня реєстру осіб, яким видано посвідчен-
ня бійця-добровольця, який брав участь 

Департамент соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

пр-т Комарова, 7, м. Київ 
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у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході Украї-
ни.  

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) протягом пʼяти робочих днів з 
дня отримання витягу з протоколу засідання Комісії видає його заявнику або 
надсилає поштовим відправленням. 

Протягом десяти робочих днів з дня отримання витягу з протоколу 
засідання Комісії та документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, 
оформлює та видає посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у 
захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході 
України.  

 
Рішення Київської міської ради від 01.06.2017 року № 418/2640 “Про ство-
рення комунальної бюджетної установи "Київський міський центр допо-
моги учасникам антитерористичної операції"“  

  
 
 

Комунальна бюджетна установа "Київський міський центр допомоги учас-
никам антитерористичної операції" є бюджетною неприбутковою установою, 
яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і 
віднесена до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).  

Центр очолює директор, що призначається на посаду Київським міським 
головою за поданням керівника апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом укладання контракту. 

Директор Центру має заступника (заступників), який призначається на 
посаду і звільняється з посади директором Центру за погодженням із керівни-
ком апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації). 

Розпорядженням Київського міського голови від 05.10.2017 року              
№ 784 директором призначено Кісіленко Вікторію Володимирівну за ре-
комендації Київської міської спілки ветеранів АТО. 

 
 
 

Основною метою діяльності Центру є надання інформаційно-
консультаційних послуг киянам - учасникам антитерористичної операції, чле-
нам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в 
проведенні антитерористичної операції (далі - учасники АТО), взаємодія з ор-
ганами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні 
питань надання допомоги учасникам АТО, взаємодія із громадськими організа-
ціями учасників АТО волонтерами.  
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Основними завданнями Центру є: 
Участь у створенні належних умов для ефективного вирішення проблем 

учасників АТО та їх соціальної адаптації. 
Забезпечення взаємодії з органами державної влади та органами місце-

вого самоврядування, громадськими організаціями учасників АТО та волонте-
рами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності у ви-
рішенні проблем учасників АТО. 

Надання інформаційно-консультаційних послуг учасникам АТО, прове-
дення постійного моніторингу вирішення проблем учасників АТО. 

Центр відповідно до покладених на нього завдань: 
Здійснює взаємодію з органами державної влади, органами місцевого са-

моврядування, громадськими організаціями учасників АТО та волонтерами, пі-
дприємствами, установами та організаціями усіх форм власності щодо питань 
лікування, реабілітації, адаптації, працевлаштування, професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації, інших питань соціального захисту 
учасників АТО. 

Надає інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з лікуванням, ре-
абілітацією, адаптацією, працевлаштуванням, професійною підготовкою, пере-
підготовкою, підвищенням кваліфікації тощо учасників АТО. 

Готує пропозиції стосовно розробки проектів міських цільових програм з 
питань соціального захисту та допомоги киянам - учасникам антитерористич-
ної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які 
брали участь в проведенні антитерористичної операції. 

Проводить анкетування учасників АТО, збір, обробку та узагальнення ін-
формації щодо стану соціального захисту учасників АТО, надає пропозиції 
стосовно удосконалення законодавства України з цих питань. 

Проводить моніторинг стану вирішення проблем учасників АТО. 
Проводить дослідження для визначення найбільш актуальних проблем 

учасників АТО та готовності громадських активістів та громадянського суспіль-
ства в цілому брати участь у допомозі учасникам АТО. 

Здійснює та оприлюднює результати збору та обробки інформації щодо 
нагальних потреб учасників АТО та стану їх вирішення. 

Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з учасниками АТО та з 
представниками громадських об'єднань учасників АТО, волонтерських органі-
зацій, волонтерами з метою мотивації їх до самостійного вирішення своїх про-
блем. 

Надає консультативну і правову допомогу учасникам АТО щодо отриман-
ня документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно з Законом 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", отриман-
ня пільг та соціальних гарантій, лікування, реабілітації та адаптації, працевла-
штування, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 
інших питань соціального захисту. 

Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з представниками гро-
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Київський міський центр 

допомоги учасникам 

антитерористичної операції 

бульв. Т. Шевченка, 3, м. Київ 

(044) 331-24-71  

мадських організацій учасників АТО та волонтерів, здійснює заходи з метою 
поширення інформації про їх соціальні права та гарантії. 

Інформує громадськість про свою діяльність, подає Київському міському 
голові пропозиції з питань, що належать до його компетенції. 

Бере участь у взаємодії з закладами освіти, охорони здоров'я та заклада-
ми соціального захисту населення для забезпечення учасників АТО відповід-
ними послугами. 

Проводить заходи з метою стимулювання громадськості до співпраці з 
учасниками АТО, їх організаціями та організаціями волонтерів, виконавчим ор-
ганом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) 
та Київською міською радою у вирішенні питань допомоги учасникам АТО. 

Бере участь у конференціях, виставках, семінарах тощо з питань, відне-
сених до його компетенції. 

Співпрацює з міжнародними організаціями та фондами. 
Бере участь у розробці та реалізації, в тому числі за участю учасників 

АТО, заходів з патріотичного виховання молоді, цивільного захисту населення, 
залучення та мотивування широких верств населення міста Києва до волон-
терської роботи. 

 
 
 

 Структура комунальної бюджетної установи "Київський міський центр до-
помоги учасникам антитерористичної операції" затверджена розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) від 12.12.2017 року № 1604. 
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з родинами загиблих 

    



 

 

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської мі-
ської державної адміністрації) від 13.10.2017 року № 1272 “Про утворення 
Ради ветеранів антитерористичної операції при виконавчому органі Київ-
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації)” 

 
 
 

Рада ветеранів антитерористичної операції при виконавчому органі Київ-
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації) є консультативно-
дорадчим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), що створюється з метою розгляду проблемних пи-
тань, які виникають в учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. 

Персональний склад Ради ветеранів затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції). До складу Ради ветеранів можуть входити представники структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держа-
вної адміністрації), представники громадських об'єднань, діяльність яких об-
межується виключно територією міста Києва та головною метою діяльності 
яких є вирішення питань, які виникають в учасників антитерористичної опера-
ції та членів їх сімей. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської мі-
ської державної адміністрації) від 13.10.2017 року № 1272 затверджено насту-
пний персональний склад Ради ветеранів: 

МАРІ Ігор Владиславович — голова громадської організації "Київська мі-
ська спілка ветеранів АТО", голова Ради ветеранів  

КУНАХ Георгій Євгенович — голова громадської організації "Рада Вете-
ранів АТО Дніпровського району міста Києва", заступник голови Ради ветера-
нів  

КІСІЛЕНКО Вікторія Володимирівна — директор комунальної бюджетної 
установи "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної 
операції", секретар Ради ветеранів  

АГЕЄВ Андрій Олексійович — голова громадської організації "Рада вете-
ранів АТО Святошинського району міста Києва" 

БУГАЙ Олег Федорович — голова громадської організації "Київська місь-
ка спілка ветеранів АТО Оболонського району" 

ВАСИЛЬЧЕНКО Олександр В'ячеславович — голова громадської органі-
зації "Київська спілка ветеранів АТО Подільського району" 

ДОМАРОВ Іван Володимирович — заступник голови громадської органі-
зації "Рада ветеранів та учасників АТО Голосіївського району м. Києва" 

ДУМЕНКОВ Віктор Володимирович — голова громадської організації 
"Київська міська спілка ветеранів АТО Печерського району м. Києва" 

КРИВОБОК Євген Петрович — голова громадської організації "Спілка ве-
теранів антитерористичної операції Святошинського району м. Києва" 
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ПРО РАДУ ВЕТЕРАНІВ: 



 

 

МІХНЮК Ірина Володимирівна — член правління громадської спілки 
"Київський міський центр допомоги учасникам АТО" 

НИШПОР Олег Петрович — голова громадської організації "Київська мі-
ська спілка ветеранів АТО Деснянського району" 

РЯБОВ Олексій Олександрович — голова громадської організації 
"Київська міська спілка ветеранів АТО Шевченківського району" 

ТУРЧАК Євген Павлович — голова громадської організації "Ветеранський 
рух України" 

ЯКІМЧУК Павло Михайлович — голова громадської організації "Спілка 
ветеранів АТО у Дарницькому районі міста Києва". 

На своїх засіданнях Рада ветеранів розробляє пропозиції та рекоменда-
ції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважа-
ються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на 
засіданні членів Ради ветеранів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним 
є голос головуючого на засіданні. 

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підпи-
сується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам 
Ради ветеранів, заінтересованим органам, підприємствам, установам, органі-
заціям, іншим особам. Пропозиції та рекомендації Ради ветеранів можуть реа-
лізовуватися шляхом видання в установленому порядку розпоряджень та до-
ручень керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації). 

 
 
 

Мета: розгляд проблемних питань, які виникають в учасників антитерори-
стичної операції та членів їх сімей. 

Основними завданнями Ради ветеранів є: 
1) проведення аналізу проблемних питань учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, що виникають під час реалізації повноважень вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції) у відповідній сфері; 

2) підготовка пропозицій керівництву виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо визначення шляхів, ме-
ханізму та способів вирішення проблемних питань учасників антитерористич-
ної операції та членів їх сімей, що виникають під час реалізації повноважень 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції); 

3) виконання інших завдань, передбачених розпорядженнями виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Рада ветеранів відповідно до покладених на неї завдань: 
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі 

реалізації повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РАДИ ВЕТЕРАНІВ: 



 

 

міської державної адміністрації) у відповідній сфері; 
2) вивчає результати діяльності структурних підрозділів виконавчого орга-

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпри-
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади 
міста Києва з питань, що належать до її компетенції; 

3) проводить моніторинг стану виконання структурними підрозділами ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініст-
рації), районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, 
установами та організаціями комунальної власності територіальної громади 
міста Києва покладених на них завдань; 

4) бере участь у розробленні (опрацюванні) в установленому порядку 
проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції; 

5) подає керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) розроблені за результатами своєї роботи про-
позиції та рекомендації. 

Рада ветеранів має право: 
1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 

влади, зокрема територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підп-
риємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових 
осіб інформацію, документи та інші матеріали, потрібні для виконання покла-
дених на неї завдань; 

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів вико-
навчої влади, зокрема територіальних підрозділів центральних органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції), підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), а та-
кож інших осіб (за згодою) для розгляду питань, що належать до її компетенції; 

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань 
постійні або тимчасові робочі групи; 

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших за-
ходів. 

 Рада ветеранів під час виконання 
покладених на неї завдань взаємодіє 
з місцевими органами виконавчої 

влади, зокрема територіальними 
підрозділами центральних органів 
виконавчої влади, органами місцево-
го самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями. 
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Рада ветеранів 

антитерористичної операції 

при КМДА 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ 

(044) 331-24-71  



 

 

ДЛЯ НОТАТОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

35 



 

 

Виконавчий орган Київської міської ради 

(Київська міська державна адміністрація) 

Комунальна бюджетна установа 

“Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції” 

Інформація про соціальну підтримку учасників АТО в м. Києві 

Видання третє 

2018 рік 

Департамент соціальної політики ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної ад-
міністрації) 

пр-т Комарова, 7,  
(044) 408-74-54, (044) 408-39-74 

Комунальна бюджетна установа 
“Київський міський центр допомоги 
учасникам антитерористичної опера-
ції” 

бульв. Т. Шевченка, 3,  
(044) 331-24-71 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Голосіївський район вул. Ломоносова,  5/3, / вул. Бубнова, 5, (044) 257-23-87,  

(044) 257-51-65 

Дарницький район вул. Харківське шосе, 176-г, (044) 563-99-70, (044) 563-96-42 

Деснянський район вул. Закревського, 87-д, (044) 545-14-14, (044) 515-25-97 

Дніпровський район вул. Курнатовського, 7-а, (044) 542-66-61, (044) 542-66-09, 

(044) 542-66-60 

Оболонський район вул. Озерна, 18-а, (044) 467-98-58, (044) 467-98-70 

Печерський район вул. Цитадельна, 4/7, (044) 288-51-24, (044) 254-35-37 

Подільський район вул. Ярославська, 31-б, (044) 425-85-17, (044) 425-43-49 

Святошинський район вул. Я. Колоса, 19-а, (044) 276-98-18, (044) 405-73-13 

Солом'янський район пр-т Повітрофлотський, 40, (044) 207-39-12, (044) 207-39-21 

Шевченківський район пр-т Перемоги, 5, (044) 236-14-75, (044) 236-14-71 

Управління праці та соціального захисту населення районних            
в місті Києві державних адміністрацій: 
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