
 

Надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям 

громадян  з нагоди відзначення 70-ї річниці закінчення Другої світової війни  
 

11.08.2015 виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) затверджено розпорядження № 782 «Про надання 

одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально 

незахищених верств населення міста Києва з нагоди відзначення 70-ї річниці 

закінчення Другої світової війни», яким передбачено надання матеріальної допомоги: 

 - у розмірі 500 грн.: 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

особам, які брали участь у героїчній обороні міста Києва та яким встановлено 

статус "учасника народного ополчення"; 

інвалідам I групи із числа інвалідів війни та колишнім малолітнім (яким на 

момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та 

інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання 

обов'язків військової служби (службових обов'язків) та з інших причин; 

ветеранам підпільно-партизанського руху; 

Праведникам Бабиного яру; 

особам, із числа жителів міста Києва, учасникам антитерористичної операції; 

членам сімей киян, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції; 

 - у розмірі 400 грн.: 
інвалідам II групи із числа інвалідів війни та колишніх малолітніх (яким на 

момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та 

інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання 

обов'язків військової служби (службових обов'язків) та з інших причин; 

 - у розмірі 350 грн.: 
інвалідам III групи із числа інвалідів війни та колишнім малолітнім (яким на 

момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та 

інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання 

обов'язків військової служби (службових обов'язків) та з інших причин; 

учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення 

не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць 

примусового тримання, дітям, які народилися у зазначених місцях примусового 

тримання їх батьків, а також особам, які брали участь у виконанні бойових завдань по 

захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і 

родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та 

інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час; 

 - у розмірі 250 грн.: 
членам сімей 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); 



особам, 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; 

 - у розмірі 200 грн.: 

вдовам Героїв Радянського Союзу; 

учасникам Великої Вітчизняної війни та колишнім в'язням концентраційних 

таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені 

на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з 

націонал-соціалістським режимом в тилу ворога; 

членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, 

дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв 

нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального 

захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, а 

також членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 

Тобто, залежно від категорії отримувачів розмір матеріальної допомоги 

становитиме від 200 до 500 гривень.  

Виплату одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги розпочато з 

25.08.2015:  

 – держателям «Картки киянина» – шляхом зарахування коштів на картковий 

рахунок в рамках впровадження проекту системи «Картка киянина»;  

 – іншим отримувачам – за місцем отримання пенсій чи інших соціальних 

виплат: через установи банків – шляхом зарахування коштів на поточні рахунки у цих 

банках; через відділення поштового зв’язку – по окремих відомостях на виплату 

допомоги. 

 

 

                                                            Управління праці та соціального захисту 

населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 


