ДО УВАГИ
УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ,
ЯКІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ м. КИЄВА
З метою надання матеріальної підтримки для оплати житлово-комунальних
послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей Київською міською
радою 09.12.2014 прийнято рішення № 525/525 «Про внесення змін до деяких рішень
Київської міської ради щодо надання допомоги киянам – учасникам антитерористичної
операції та сім’ям киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції».
Відповідно до Порядку покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг
киянам – учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей
загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції,
затвердженого вищенаведеним рішенням, допомога надається шляхом надання
щомісячної адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів, передбачених в бюджеті
міста Києва на виконання заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч
киянам» на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
17.02.2011 № 15/5406, зі змінами.
Для оформлення щомісячної матеріальної допомоги учаснику антитерористичної
операції або члену його сім’ї необхідно звернутись до Управління праці та соціального
захисту населення Подільської районної в місті Києві державної адміністрації із заявою,
до якої надати такі документи:
- копія паспорта (1, 2, 11 та 12 сторінки);
- копія ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків та інших обов’язкових платежів;
- оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї (форма 3);
- копія довідки або іншого документа, що підтверджує безпосередню участь в
антитерористичній операції, зокрема довідок, виданих командирами (начальниками)
військових частин (органів, підрозділів), або іншими керівниками підприємств, установ,
організацій, закладів, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи,
підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи
із зазначенням періоду участі;
- копія свідоцтва про шлюб (за необхідністю);
- копія свідоцтва про народження (за необхідністю);
- номер особового соціального рахунку в банківській установі для перерахування
коштів (перерахування коштів може здійснюватись на соціальний картковий рахунок
«Картки киянина»).
До членів сімей киян – учасників антитерористичної операції належать: дружина
(чоловік); неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані
інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; батьки; особа, яка
знаходиться під опікою або піклуванням учасників антитерористичної операції, та
проживають разом з учасником антитерористичної операції.
Документи подаються особисто, або уповноваженою особою.
Телефон для довідок 425-88-42

ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»
Учасникам бойових дій (у т.ч. учасникам АТО) передбачено пільги :
• безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
• безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а
також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного
лікування;
• 75-процентна знижка плати за житлово-комунальні послуги;
• 75-процентна знижка вартості твердого палива і скрапленого газу;
• встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у
розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів додаткових робіт). Абонентна плата за користування телефоном
встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
• безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;
• безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) всіма видами
міжміського транспорту або проїзд один раз на рік (туди і назад)
вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
• користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
• щорічне медичне обстеження і диспансеризація;
• виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
• використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік;
• переважне право на збереження робочого місця при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації
виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації
підприємства, установи, організації;
• першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва;
• зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
відповідно до податкового та митного законодавства.

ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»
Інвалідам війни передбачено пільги:
• безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
• безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а
також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного
лікування;
• 100-процентна знижка плати за житлово-комунальні послуги;
• 100-процентна знижка вартості твердого палива і скрапленого газу;
• встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у
розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів –
додаткових робіт). Абонентна плата за користування телефоном
встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
• безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;
• інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на
рік (туди і назад) всіма видами міжміського транспорту, а особам, які
супроводжують інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад)
зазначеними видами транспорту;
• інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один раз на
два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським
автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного
сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами
транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду;
• позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків
і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
• користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони
були прикріплені за попереднім місцем роботи;
• позачергове
безоплатне
забезпечення
автомобілем,
виплата
компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування
автомобілів або на транспортне обслуговування.
• щорічне медичне обстеження і диспансеризація;
• виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
• використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік;
• переважне право на збереження місця роботи при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації
підприємства, установи, організації;
• виплата
працюючим
інвалідам
допомоги
по
тимчасовій
непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом
календарного року, а також допомоги по державному соціальному
страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням
проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і
додаткової відпусток;

• першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва;
• зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
відповідно до податкового та митного законодавства;
• звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються
інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів пересування
(автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо), та безплатне надання для
цих засобів гаражів-стоянок, незалежно від їх форми власності.

ПІЛЬГИ ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»
Членам сімей загиблих(померлих) передбачено пільги:
• безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
• безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування
з дорогоцінних металів);
• безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування;
• 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата)
в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр
загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у
житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю 50-процентна знижка плати за
користування комунальними послугами (газом, електроенергією та
іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб
в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається
знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр
опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому
приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв.
метра на сім'ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб,
надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання
житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв.
метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на
сім'ю);
• позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків
і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
• користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони
були прикріплені за попереднім місцем роботи;
• щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;
• першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах,
аптеках та першочергова госпіталізація;

• виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
• використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження
заробітної плати
строком до двох тижнів на рік;
• переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності
чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і
праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи,
організації;
• позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та
державних адміністрацій;
• одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний
ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до
інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або
придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням
її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення
будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається
Кабінетом Міністрів України;
• першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових)
кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних
гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для
індивідуального
будівництва
і
садових
будинків,
технічне
обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;
• зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
відповідно до податкового та митного законодавства;
• позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове
встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у
розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном
встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
• першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування, житловокомунального господарства, міжміського транспорту;
• позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а
також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У
разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами
соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з
доглядом за ветераном війни, в порядку і розмірах, що визначаються
Кабінетом Міністрів України;
• вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих
навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими здійснюється
за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Куди звертатися
• за отриманням піль з оплати за житлово-комунальні послуги
звертатися до організацій, що надають житлово-комунальні послуги
(Комунальні підприємства, ЖБК, Відомства, ТОВ), за місцем
реєстрації або за фактичним місцем проживання.
• за отриманням пільг з оплати за послуги зв’язку звертатися до ПАТ
«Укртелеком» Подільського району за адресою: вул. Маліновського,
19А або пр-т. Перемоги, 89А.
• за отриманням пільг з оплати за послуги електропостачання
звертатися до ПАТ «Київенерго» Подільського району за адресою:
вул. Мельникова, 31 або пр-т. Свободи, 2В.
При собі мати такі документи:
• паспорт;
• ідентифікаційний код;
• посвідчення, що підтверджує право на пільги (учасника бойових дій,
інваліда війни або член сімей загиблих (померлих) під час проведення
антитерористичної операції).
Документи подаються особисто, або уповноваженою особою.
Телефон для довідок 425-59-87

Забезпечення учасників АТО
технічними та іншими засобами реабілітації в Україні
Механізм забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами
реабілітації визначено Порядком забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (далі –
Порядок забезпечення ТЗР).
Порядком забезпечення ТЗР передбачено першочергове безоплатне
забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами реабілітації
незалежно від встановлення інвалідності на підставі рішень військово-лікарських
комісій.
Основні види ТЗР:
– протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття
(системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та нижні кінцівки, системи
протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичне взуття);
– спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (наколінники,
налокітники, рукавиці, подушки протипролежневі, крісла-стільці туалетні, сидіння
на унітаз, сидіння для ванни та душу, підставки для ванни);
– засоби для пересування (крісла колісні кімнатні та дорожні, крісла
колісні з електричним приводом);
– допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому
(палиці, милиці, ходунки);
– меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци проти
пролежневі, перила та поручні, брусся, опори, поручні).
Куди звертатися
Учасник АТО або його законний представник подає документи до
управління праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем
проживання учасника АТО або за фактичним місцем його перебування.
Перелік необхідних документів для отримання ТЗР
– паспорт (копія та оригінал);
– ідентифікаційний код (копія та оригінал);
– рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарськоконсультативної комісії про потребу у забезпеченні необхідним виробом;
– витяг з наказу командира військової частини (начальника
територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення,
контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником
територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній
операції (для учасників АТО, яким не встановлено інвалідність).
Працівники Управління праці та соціального захисту населення:
– нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення ТЗР;
– ознайомлять з каталогами ТЗР;
– ознайомлять
з
відповідним
переліком
протезно-ортопедичних
підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення
ТЗР;
– видадуть направлення на забезпечення необхідними ТЗР.
Учасник АТО (його законний представник) обирає протезно-ортопедичне
підприємство, яке проведе протезування (ортезування) або забезпечити необхідним
технічним засобом реабілітації.
На обраному заявником підприємстві буде проведено огляд учасника АТО та
подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.

Забезпечення учасника АТО
протезуванням (ортезуванням) за кордоном
Механізм протезування (ортезування) учасників АТО за кордоном визначено
Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за
технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які
брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення
(здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням
терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або
кінцівок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014
р. № 518 (далі – Порядок протезування (ортезування) за кордоном).
Порядком протезування (ортезування) за кордоном передбачено:
безоплатне забезпечення учасників АТО протезуванням (ортезування) виробами
підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні,
включаючи витрати на проїзд, проживання, харчування учасника АТО та
супроводжуючої особи (у разі потреби).
Куди звертатися
Учасник АТО або його законний представник подає документи особисто або
надсилає поштою на адресу Служби: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.
Перелік документів, які подаються до Служби:
− заява;
− копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
− копія ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які відмовилися від
отримання ідентифікаційного коду та мають відповідну відмітку у паспорті);
− направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації,
видане відповідно до Порядку забезпечення ТЗР, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321, яке учасник АТО отримує в
управлінні праці та соціального захисту населення за зареєстрованим або
фактичним місцем проживання (перебування);
− висновок військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні
(ортезуванні);
− витяг з історії хвороби;
− фото - та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.
Етапи оформлення документів:
1. Експертною групою, утвореною при Службі, оформляється експертний
висновок щодо протезування (ортезування) учасника АТО за кордоном.
2.
Міністерством соціальної політики приймається остаточне рішення щодо
доцільності протезування (ортезування) за кордоном.
3. Укладання тристороннього договору між Службою, учасником АТО (його
законним представником) та закордонним надавачем послуг.
4.
Підготовка учасника АТО до протезування (ортезування) за кордоном
здійснюється у клініці УкрНДІпротезування (м. Харків) або в інших закладах
охорони здоров’я.
5.
Підготовка документів, необхідних для відправки учасника АТО за
кордон.
Документи подаються особисто, або уповноваженою особою.
Телефон для довідок 417-14-10

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ «КАРТКИ КИЯНИНА»
Відповідно до пункту 4 рішення Київської міської ради від 17.02.2011 №
19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч
киянам» на 2011-2015 роки» (із змінами), надання матеріальної допомоги окремим
категоріям громадян з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних
дат здійснюється шляхом зарахування коштів на картковий рахунок держателя
«Картки киянина» у разі отримання громадянином такої картки. В тому числі до
такої матеріальної допомоги відноситься щомісячна адресна матеріальна допомога
для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей, відповідно до рішення Київської
міської ради від 09.10.2014 № 271/271 «Про затвердження Порядку надання
допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які
загинули під час проведення антитерористичної операції» (в редакції рішення
Київської міської ради від 09.12.2014 № 525/525).
Перелік категорій громадян, яким в 2015 році плануються виплати за
програмою «Турбота»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Категорія отримувачів
Непрацюючі пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розміру 2-х
прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність
Інваліди І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує розміру 2-х
прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність
Одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію та інвалідам
Одержувачі соціальної пенсії інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»
Інваліди з дитинства та діти-інваліди
Одержувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
Діти-сироти
Фізичні особи, які отримують компенсацію відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.04.2004 № 558
Одержувачі компенсації по догляду за інвалідом І групи або престарілим, який
досяг 80-річного віку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
28.07.1996 № 832
Праведники Бабиного яру, згідно списку
Жертви політичних репресій та члени їх сімей, які отримують підвищення
відповідно до п. г статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»
Учасники народного ополчення, згідно списків
Сім’ям осіб, із числа жителів міста Києва, смерть яких пов’язана з участю у
масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року (Небесна сотня)
Особи, із числа жителів міста Києва, які отримали тяжкі тілесні ушкодження
під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період
з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року
Особи, із числа жителів міста Києва, учасники антитерористичної операції
Сім’ям киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції

Документи подаються особисто, або уповноваженою особою.
Телефон для довідок 425-43-49

Відповідно до пунктів 6-8 постанови Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 № 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту
населення", учасники бойових дій забезпечуються санаторно-курортними
путівками щороку на підставі заяви та документів:
- медичної довідки Ф-70/о (від лікаря);
- копії посвідчення учасника бойових дій;
- копії паспорту 1, 2, 11 сторінки.
При собі мати оригінали вищевказаних документів.
Телефон для довідок: 425-64-31.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 12 Закону України від
22.10.199 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова
допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах
бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.
При собі мати:
- паспорт;
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
Телефон для довідок: 417-14-10.
адреса: 04071 м. Київ, вул. Ярославська, 31-Б.
Приймальні дні: понеділок 800- – 1800,
вівторок 900 – 1800,
середа 0800 – 1900,
четвер 900 – 1800, обідня перерва 1300 - 1345

