
Додаток  

до Рішення № 1 Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

                                                                              Протокол № 15 від 27 вересня 2018 року 

  

Про виконання  вимог чинного законодавства України  

щодо соціального захисту учасників АТО,  родин загиблих,  

поранених учасників АТО   

 

Питання соціального захисту учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей перебуває на особливому контролі Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

Управлінням праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації разом із соціальними службами 

та ветеранськими організаціями проводиться роз’яснювальна робота серед 

учасників АТО, членів їх сімей  про надання їм соціальних послуг, матеріальної  

допомоги  та психологічної підтримки відповідно до чинного законодавства, в 

тому числі забезпечення  санаторно-курортним лікуванням, та забезпечення 

технічними засобами реабілітації. 

Дорожня карта щодо надання державних соціальних гарантій учасникам 

бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, розміщена у місцях 

прийому громадян та на веб – сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Управління праці та соціального захисту населення здійснює збір, 

узагальнення та надання інформації Київській міській раді та Департаменту 

соціальної політики про допомогу киянам, які беруть участь у АТО у східних 

областях України та переміщеним із тимчасово окупованої території і зони 

проведення антитерористичної операції особам, а також про надані послуги та 

реабілітацію сімей поранених та загиблих, які брали участь в АТО.  

Станом на 01.09.2018 по Дніпровському району значаться: учасників АТО 

– 1700 осіб; загиблих учасників АТО – 36 осіб, поранених в ході проведення 

АТО – 37 осіб та 57 осіб, які мають статус членів сімей загиблих 

військовослужбовців в АТО, в тому числі 14 неповнолітніх дітей. Дані особи 

знаходяться під постійним контролем органів виконавчої влади, які сприяють 

їм у вирішенні соціально-побутових питань, матеріального забезпечення та 

надання їм всілякої допомоги та підтримки. 

Ініціативною групою з числа осіб, які повернулися із зони проведення 

АТО, зареєстрована Дніпровська районна громадська організація ветеранів 

антитерористичної  операції (керівник Георгій Кунах). Керівник організації та 

координатор мають можливість взаємодіяти зі спеціалістами підрозділів 

райдержадміністрації, громадських організацій та  інших структур у вирішенні 

проблемних питань. 

 

1.Встановлення статусу учасників бойових дій та членів сімей 

загиблих. 
 



Управлінням проводиться робота щодо встановлення статусу інваліда 

війни, учасника війни та членів сімей загиблих в АТО згідно Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Так, з початку 

2018 року статус особи з інвалідністю внаслідок війни встановлено 28 особам,  

учасника війни – 6 особам та 14 особам як членам сімей загиблих. 

Верховною Радою України 28.12.2014 року прийнято Закон України «Про 

внесення змін та визначення такими, що втратили чинність деяких 

законодавчих актів України», яким внесено зміни до окремих законів України, 

зокрема, до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», згідно з яким з 01.07.2015 пільги надаються окремим категоріям 

пільговиків, в тому числі членам сім‘ї загиблого (померлого) ветерана війни та 

учасникам війни, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім‘ї з 

розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини 

доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Зазначені зміни 

стосуються зокрема членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, в 

тому числі учасників АТО.  

Проте, такі громадяни можуть отримати статус члена сім‘ї або дитини 

військовослужбовця, якій загинув, помер чи пропав безвісти під час 

проходження військової служби та право користуватися пільгами по оплаті за 

ЖКП згідно з Законом України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», яким передбачено надання пільг без 

врахування сукупного доходу сім‘ї. Управлінням постійно проводиться 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед членів сімей загиблих (померлих) 

учасників бойових дій щодо можливості отримання статусу та користування 

пільгами по оплаті за ЖКП згідно з цим Законом.  

 

2.Надання матеріальної допомоги. 

На виконання рішення Київради  від 09.10.2014 № 271/271 «Про надання 

додаткових пільг та гарантій учасникам АТО та членам їх сімей» управлінням 

забезпечується призначення щомісячної адресної матеріальної допомоги для 

покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг. З початку 2018 року 

до управління звернулося 87 учасників АТО та членів їх сімей, з них 59 

учасників АТО та членів їх сімей  подали заяви на припинення  виплати 

допомоги  у зв'язку з встановлення статусу учасника бойових дій. 

Відповідно бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації учасників АТО та забезпечення 

постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням» управлінням 

здійснюється прийом документів від учасників АТО на курси цільового 

призначення та профнавчання. З початку 2018 року прийнято та направлено на 

курси 30 осіб. 

Щорічно до 5 травня органами соціального захисту населення 

виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом 

Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про 

Державний бюджет України. У 2018 році розмір щорічної разової грошової 

допомоги до 5 травня передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 

14.03.2018 № 170 і, зокрема, цей розмір становить для осіб з інвалідністю 



внаслідок війни: І групи – 3 685 грн., ІІ групи – 3 265 грн., ІІІ групи – 2 845 грн.; 

для учасників бойових дій – 1265 грн., для членів сімей загиблих – 630 грн. 

тощо. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719  

«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх 

сімей» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214  

«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у 

бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» управлінням 

проводиться робота з прийому та підготовки відповідних документів на 

комісію Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та осіб з інвалідністю 

про виплату грошової компенсації. Протягом січня-серпня 2018 року Комісією 

розглянуто та призначено грошову компенсацію для придбання житла                

3 родинам загиблих та 10 особам з інвалідністю внаслідок війни на загальну 

суму 21 594 150,70 грн.  

 Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 

№ 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» у 

2018 році вказаною Комісією розглянуто та призначено грошову компенсацію 

для придбання житла 4 внутрішньо переміщеним особам із числа учасників 

бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в АТО, на загальну суму 5 137 434,35 грн. 

 

3. Забезпечення санаторно-курортними путівками та засобами 

технічної реабілітації. 

Військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, які мають 

статус учасників бойових дій і відповідне посвідчення, мають право на 

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, одержання 

компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції гідності та 

учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200, 

передбачено забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових 

дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників війни згідно з Законом 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

На  обліку на забезпечення санаторно-курортним лікуванням  інвалідів 

війни та  учасників бойових дій, які приймали участь в  антитерористичній 

операції, станом на 01.09.2018 перебуває: 

-  осіб з інвалідністю внаслідок  війни – 3 

- учасників бойових дій – 77 

Протягом 2018 року управлінням направлено на санаторно-курортне 

лікування 16 учасників бойових дій. 



  Відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 

2016-2018» роки передбачено оздоровлення дітей учасників АТО віком до 14 

років.  

В  2018 році управлінням оздоровлено  в санаторно-курортних закладах          

64 дитини та 47 дружин, киян -  учасників  АТО. 

Відповідно до пункту 1 статті 11 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та їх сімей» здійснюється психологічна 

реабілітація осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної 

операції та яким встановлено статус учасника бойових дій чи особи з 

інвалідністю внаслідок війни та постраждалим учасникам Революції Гідності. 

Станом на 01.09.2018 пройшли психологічну реабілітацію 6 учасників 

антитерористичної операції. 

Управлінням разом із соціальними службами проводиться роз’яснювальна 

робота з питання постановки на облік демобілізованих учасників 

антитерористичної  операції для надання їм санаторно-курортного лікування,  

психологічної реабілітації та забезпечення технічними засобами реабілітації. 

 

 

Начальник управління праці  

та соціального захисту населення       О. Соя 

 


