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Хто має право на допомогу?

Кияни - учасники
АТО

Інваліди кияни –
учасники АТО

Діти киян
- учасників АТО

Члени сімей загиблих
(померлих) киян –
учасників
АТО

УВАГА!
Внутрішньопереміщені особи (ВПО), які брали участь в антитерористичній операції
мають право на додаткову підтримку, якщо вони отримали довідку встановленого
зразка з відміткою про фактичне місцепроживання в місті Києві.

«Турбота. Назустріч киянам». Міська цільова програма.
Рішення Київської міської ради від 9 жовтня 2014 року № 271/271
«Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей»

В рамках зазначеної Програми передбачено:
• щорічна матеріальна допомога;
• щомісячна адресна матеріальна
допомога на оплату житловокомунальних послуг;
• компенсація витрат на стаціонарне
лікування;
• відшкодування коштів на складне
протезування;
• оздоровлення дітей віком до 7 років
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•

•
•
•

у супроводі матері, батька або особи,
яка замінює батьків;
матеріальна допомога на часткову
компенсацію для встановлення
надгробків;
матеріальна допомога на поховання;
безоплатне поховання;
надання комплексної соціальнопсихологічної допомоги.

1. ЩОРІЧНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 14.02.2017 р. №160

УВАГА!
Увага! Щорічна матеріальна допомога затверджується окремими розпорядженнями КМДА на відповідний бюджетний рік. Суми можуть змінюватись!

25000

грн.

5000

учасникам
АТО

грн.

Розмір матеріальної допомоги:

Членам сімей
загиблих

Хто має право?

Кияни – учасники АТО

Члени сімей загиблих
(померлих) киян –
учасників АТО

УВАГА!
На отримання матеріальної допомоги мають право також члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які були зареєстровані
в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції,
який не був на момент загибелі (смерті) зареєстрований в місті Києві.
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Документи для отримання щорічної матеріальної
допомоги:
заява;
копія паспорту;
копія довідки ІПН;
заява про перерахування коштів на банківський рахунок (за бажанням);
копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції, а саме:
• копія довідки про безпосередню участь в АТО, згідно Додатку 1 до Постанови
КМУ №413;
• витяги з наказів, директив, розпоряджень;
• посвідчення про відрядження, оперативні завдання;
• витяги з журналів бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення
служби, звітів, зведень, донесень;
• матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання
поранень;
• інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної
операції у районах її проведення;
копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо
переміщених осіб).
Членам сім’ї загиблого ( померлого) додатково подаються документи:
копія свідоцтва про смерть;
копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості;
довідка житлово-експлуатаційної організації про те, що учасник антитерористичної
операції на момент смерті (загибелі) був зареєстрований в місті Києві або на
момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції в місті Києві були
зареєстровані члени його сім’ї.

Куди звертатися за виплатою:
Департамент соціальної політики КМДА – м. Київ, пр.Комарова, 7,
кім. 116.  тел. (044) 408-39-74
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2. ЩОМІСЯЧНА АДРЕСНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА
ДЛЯ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Хто має право на допомогу?
Особи, які не мають право на пільгу за
Законом України “Про статус ветеранів
війни, гарантії соціального захисту”,
а саме:
• особи, які брали участь в
антитерористичній операції, але ще не
отримали статус УБД, інвалід війни,
член сім’ї загиблого.

УВАГА!

З моменту отримання статусу пільги нараховуються згідно Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії соціального
захисту».

• учасники війни, розмір
середньомісячного сукупного доходу
сім’ї яких у розрахунку на одну особу
за попередні шість місяців перевищує
величину доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу;
• члени сімей загиблих (померлих),
які отримали пільгу в розмірі
50-процентної знижки плати за
житлово-комунальні послуги.

На отримання матеріальної допомоги мають право також члени сімей загиблих
(померлих) учасників антитерористичної операції, які були зареєстровані в місті
Києві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції, який не
був на момент загибелі (смерті) зареєстрований в місті Києві.

Розмір виплати:

Кияни-учасники АТО:
на сім’ю з 1 особи – 674 грн
на сім’ю з 2 осіб – 1165 грн
на сім’ю з 3 осіб – 1661 грн
на сім’ю з 4 осіб – 2157 грн

Члени сімейзагиблих
(померлих)
на сім’ю з 1 особи – 450 грн
на сім’ю з 2 осіб – 777 грн
на сім’ю з 3 осіб – 1107 грн
на сім’ю з 4 осіб – 1438 грн
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Учасники війни, розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї яких у
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину
доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу:

на сім’ю з 1 особи – 450 грн
на сім’ю з 2 осіб – 777 грн
на сім’ю з 3 осіб – 1107 грн
на сім’ю з 4 осіб – 1438 грн

Документи для отримання матеріальної допомоги для
покриття житлово-комунальних послуг:
заява
копія паспорта;
копія довідки ІПН;
копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції, а саме:
• копія довідки про безпосередню участь в АТО, згідно Додатку 1 до Постанови
КМУ №413;
• витяги з наказів, директив, розпоряджень;
• посвідчення про відрядження, оперативні завдання;
• витяги з журналів бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення
служби, звітів, зведень, донесень;
• матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання
поранень;
• інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної
операції у районах її проведення;
оригінал довідки форми №3 про склад сім’ї (видається за місцем реєстрації);копія
свідоцтва про шлюб (за необхідності);
копія свідоцтва про народження (за необхідності);
копія свідоцтва про смерть (для членів сімей загиблих);
оригінали документів, що підтверджують сплатужитлово-комунальних послуг (за
необхідності);
копія договору найму (оренди) житла (за необхідності).

Куди звертатися?
Управління праці та соціального захисту населення районної адміністрації за місцем
реєстрації у м. Києві.
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3. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ НА СТАЦІОНАРНЕ ЛІКУВАННЯ

Хто має право на допомогу?
кияни-учасники АТО
Що компенсується?
Надаються кошти на придбання лікарських засобів та медичних виробів, та компенсуються витрати на вже придбані лікарські засоби та медичні вироби при лікуванні в стаціонарних умовах,
ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока.
Розмір компенсації витрат на стаціонарне лікування визначається комісією в кожному конкретному випадку та не може перевищувати 900 розмірі в прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, установленого на 1 січня року, в якому комісією прийнято рішення про компенсацію вказаних
витрат.

Документи, які подаються для компенсації витрат на лікування:
заява,
копія паспорта;
копіядовідки ІПН;
копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції, а саме:
• копія довідки про безпосередню участь в АТО, згідно Додатку 1 до Постанови КМУ
№413;
• витяги з наказів, директив, розпоряджень;
• посвідчення про відрядження, оперативні завдання;
• витяги з журналів бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби,
звітів, зведень, донесень;
• матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень;
• інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про
безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її
проведення;
копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо переміщених
осіб);
довідкимедичного закладу, щопідтверджуютьпроведенестаціонарнелікування
(длякомпенсації вже витрачених коштів);
фінансовий документ про самостійнуоплату стаціонарноголікування (для компенсації вже
витрачених коштів);
довідка закладу охорони здоров’я про необхідність стаціонарного лікування та можливість
його проведення у відповідному закладі охорони здоров’я із зазначенням суми витрат на
лікування травми або захворювання, які отримані або загострилися в зв’язку з участю в
антитерористичній операції (для отримання коштів на стаціонарне лікування).

Куди звертатися?
Департамент соціальної політики КМДА – м. Київ, пр.Комарова, 7, кім. 116.
тел. (044) 408-39-74
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4. ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ НА СКЛАДНЕ
ПРОТЕЗУВАННЯ

Хто має право на допомогу?

Кияни - учасники АТО,
інвалідність яких пов’язана із
участю в АТО

Що компенсується?
протезування (ортезування)
учасника АТО, який втратив
функціональні можливості
кінцівок

проживання (крім номерів
підвищеної комфортності)

проїзд (крім квитків 1 класу
та бізнес-класу)

- харчування
(у разі потреби)

Розмір компенсації витрат на складне протезування визначається комісією в
кожному конкретному випадку та не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому
комісією прийнято рішення про компенсацію вказаних витрат.
Розмір компенсації витрат на складне протезування у разі заміни приймальної
гільзи (куксоприймача) та після гарантійного ремонту протезно-ортопедичного
виробу підвищеної функціональності не може перевищувати 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в
якому комісією прийнято рішення про компенсацію вказаних витрат.

УВАГА!
Витрати на проїзд, проживання та харчування, в разі необхідності, можуть
компенсовуватись супроводжуючим.
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Документи, які подаються для відшкодування витрат на складне
протезування
заява;
копія паспорта;
копія довідки ІПН;
копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції, а саме:
• копія довідки про безпосередню участь в АТО, згідно Додатку 1 до Постанови
КМУ №413;
• витяги з наказів, директив, розпоряджень;
• посвідчення про відрядження, оперативні завдання;
• витяги з журналів бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення
служби, звітів, зведень, донесень;
• матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання
поранень;
• інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної
операції у районах її проведення;
копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для
внутрішньопереміщених осіб);
копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності, що пов’язана із участю в АТО;
документи, в тому числі фінансові, що підтверджують надання та оплату послуг із
складного протезування;
квитки на проїзд учасника АТО та супроводжуючої особи;
акти виконаних робіт (надаються у разі, коли складне протезування здійснювалось
в Україні).

Куди звертатися?
Департамент соціальної політики КМДА – м. Київ, пр.Комарова, 7, кім. 116.
тел. (044) 408-39-74
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4.1. Протезування (ортезування) осіб, які
безпосередньо брали участь в антитерористичній
операції, за кордоном
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518

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).

Перелік документів, які подаються:
заява;
копія паспорта;
копія довідки ІПН;
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 у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної ради 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;
копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції, а саме:
• копія довідки про безпосередню участь в АТО, згідно Додатку 1 до Постанови
КМУ №413
• витяги з наказів, директив, розпоряджень,
• посвідчення про відрядження, оперативні завдання,
• витяги з журналів бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень,
• матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень,
• інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної
операції у районах її проведення;
копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньопереміщених осіб).

Куди звертатись?
Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, тел.:(044) 281-08-50,  (044) 281-08-48.
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5. ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ АТО
В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДАХ
Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №895/895

Хто має право на допомогу?
– діти киян - учасників АТО

– діти загиблих (померлих) киян – учасників АТО
– діти загиблих (померлих) учасників АТО, які були
зареєстровані в місті Києві на момент загибелі
(смерті) учасникаАТО, який не був на моментзагибелі (смерті) зареєстрований в місті Києві

Віком до 7 років у супроводі матері, батька або
особи, яка замінює батьків

Документи, які подаються для отримання путівки:
заява одного з батьків (законних представників);
копія паспорта учасника АТО та супроводжуючого;
копія документу, що засвідчує зв’язок дитини і заявника (свідоцтво про
народження, усиновлення, документ, що підтверджує встановлення опіки чи
піклування),
нотаріально завірена згода (доручення) батьків, опікунів, усиновителів або
піклувальників на виїзд та супровід дитини;
копії одного з документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції,
одного з батьків, а саме:
• копія довідки про безпосередню участь в АТО, згідно Додатку 1 до Постанови
КМУ №413
• витяги з наказів, директив, розпоряджень,
• посвідчення про відрядження, оперативні завдання,
• витяги з журналів бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення
служби, звітів, зведень, донесень,
• матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання
поранень,
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• інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної
операції у районах її проведення;
копія довідки про фактичне місце проживання в містіКиєві (для
внутрішньопереміщених осіб).
копія свідоцтва про смерть(для дітей загиблих (померлих));
довідка про те, що учасник АТО на момент смерті (загибелі) був зареєстрований
в місті Києві, або на момент загибелі (смерті) учасника АТО в місті Києві були
зареєстровані його діти (для членів сімей загиблого).

Куди звертатися?
Управління праці та соціального захисту населення районної адміністрації за
місцем реєстрації у м. Києві.
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6. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТА
ВСТАНОВЛЕННЯ НАДГРОБКІВ.
Рішення Київської міської ради від 08.10.2015 N 112/2015
Розмір виплати залежить від фактичних витрат та не може перевищувати 50000 грн

Хто має право на допомогу?
Члени сімей загиблих
(померлих)

УВАГА!

Матеріальна допомога надається одноразово
за рахунок коштів, передбачених у бюджеті
міста Києва на відповідний рік.

Документи, які надаються для отримання допомоги:

заява;
копія паспорта члена сім’ї, який оплатив надгробок;
копія довідки ІПН;
копія свідоцтва про смерть учасника АТО;
копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості;
копії одного з документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції, а
саме:
• копія довідки про безпосередню участь в АТО, згідно Додатку 1 до Постанови
КМУ №413
• витяги з наказів, директив, розпоряджень,
• посвідчення про відрядження, оперативні завдання,
• витяги з журналів бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення
служби, звітів, зведень, донесень,
• матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання
поранень,
• інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної
операції у районах її проведення;
довідка видана за місцем реєстрації про те, щоучасник АТО на момент смерті
(загибелі) був зареєстрований в місті Києві, або на момент смерті (загибелі)
учасника АТО в місті Києві були зареєстровані члени його сім’ї;
копія одного з документів, що підтверджує витрати на виготовлення та
встановлення надгробка;
довідка про встановлення надгробка на місці поховання;
копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо
переміщених осіб).

Куди звертатися?
Департамент соціальної політики КМДА – м. Київ, пр.Комарова, 7, кім. 116.  
тел. (044) 408-39-74
15

7. ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ.

5000

грн.

Надається додатково до передбаченої Законом України «Про поховання та похоронну
справу» гарантії безоплатного поховання для учасників бойових дій членам їх сімей.

Розмір
виплати

Хто має право на допомогу?
Члени сімей загиблих
(померлих)

Документи, які надаються для отримання допомоги на поховання:
заява;
копія паспорту;
копія довідки ІПН;
копія свідоцтва про смерть;
копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості;
копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції, а саме:
• копія довідки про безпосередню участь в АТО, згідно Додатку 1 до Постанови
КМУ №413
• витяги з наказів, директив, розпоряджень,
• посвідчення про відрядження, оперативні завдання,
• витяги з журналів бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення
служби, звітів, зведень, донесень,
• матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання
поранень,
• інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної
операції у районах її проведення;
довідка житлово-експлуатаційної організації про те, що учасник АТО на момент
смерті (загибелі) був зареєстрований в місті Києві або на момент загибелі (смерті)
учасника АТО в місті Києві були зареєстровані члени його сім’ї;
копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо
переміщених осіб).

Куди звертатися за виплатою?
Департамент соціальної політики КМДА – м. Київ, пр.Комарова, 7, кім. 116.  тел.
(044) 408-39-74
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8. Безоплатне поховання загиблих (померлих) киян учасників АТО, на яких не поширюється дія статті 14
Закону України «Про поховання та похоронну справу»

Хто має право на допомогу?
Виконавець волевиявлення померлого, або особа,
яка зобов’язалась поховати загиблого (померлого),
киянина – учасника АТО, окрім:
• померлих осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною;
• учасників бойових дій;
• інвалідів війни.

Послуги, що надаються за рахунок міського бюджету:
оформлення договору-замовлення
на організацію та проведення
поховання;

надання вінка похоронного з
траурною стрічкою (з написом чи
без нього);

доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі,
перевезення, вивантаження на
місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла
померлого);

копання могили (викопування ручним чи механізованим способом,
опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного
насипу);
надання урни;

надання транспортних послуг
(один автокатафалк та один автобус супроводження);
перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до
моргу, з будинку (квартири), моргу
до місця поховання;
організація поховання і
проведення ритуалу;

кремація;
поховання урни з прахом (закопування в могилі чи розміщення
в колумбарній ніші та одноразове
прибирання прилеглої території
після поховання).
влаштування поминальних обідів.

надання труни;
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УВАГА!

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

Документи, які надаються для отримання допомоги на поховання:
заява для оформлення договору-замовлення;
копія свідоцтва про смерть;
копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції, а саме:
• копія довідки про безпосередню участь в АТО, згідно Додатку 1 до Постанови
КМУ №413
• витяги з наказів, директив, розпоряджень,
• посвідчення про відрядження, оперативні завдання,
• витяги з журналів бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення
служби, звітів, зведень, донесень,
• матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання
поранень,
• інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної
операції у районах її проведення;
копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо
переміщених осіб).

Куди звертатися за виплатою?
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу КМДА
забезпечує – вул. В. Житомирська, 15 А.
Тел./факс приймальні: (044) 279-29-21

18

9. ДОДАТКОВІ ПІЛЬГИ У СФЕРІ ОСВІТИ.
Рішення Київської міської ради від 08.10.2015 №112/2015

Хто має право на допомогу?

Діти учасників АТО

Діти загиблих(померлих)
учасників АТО

Документи, які надаються для отримання пільги:
копія паспорта учасника АТО;
копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості;
копії одного з документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції, а
саме:
• копія довідки про безпосередню участь в АТО, згідно Додатку 1 до Постанови
КМУ №413
• витяги з наказів, директив, розпоряджень,
• посвідчення про відрядження, оперативні завдання,
• витяги з журналів бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення
служби, звітів, зведень, донесень,
• матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання
поранень,
• інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної
операції у районах її проведення.
копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо
переміщених осіб).
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Які є додаткові пільги?
першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних
закладів;
пільга щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах;
пільга щодо плати за харчування учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів;

безкоштовного забезпечення
підручниками, доступом в
Інтернет, до систем баз даних в
навчальних закладах, проживання в гуртожитках;
виплати соціальної стипендії;
повної або часткової оплати навчання за рахунок бюджетних
коштів або шляхом надання
пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти та ін.

Куди звертатися за виплатою?
Управління праці та соціального захисту населення районної адміністрації за
місцем реєстрації у м. Києві.
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II. Контакти установ та організацій, що надають послуги
учасникам АТО та членам їх сімей
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА:

До сфери компетенції УПСЗН міста Києва належить:
• надання щорічної матеріальної допомоги киянам-учасникам АТО;
• оформлення пільг на житлово-комунальні послуги (газ, електроенергія,
опалення, квартплата);
• покриття витрат на санаторно-курортне лікування;
• покриття витрат на психологічну реабілітацію;
• оформлення «Картки Киянина»;
• забезпечення оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 7 років;
• компенсація витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, у тому числі
ендопротезуванням, слухопротезуванням та протезуванням ока;
• сприяння забезпеченнюзасобами пересування, реабілітації та складного
протезування киян, інвалідність яких пов’язана з участю в АТО;
• матеріальна допомога на часткову компенсацію на виготовлення та
встановлення надгробків та допомога на поховання киян-учасників АТО.
Розклад роботи: пн.-чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 16:45, обідня перерва 13:00 - 13:45

Район
Голосіївський
Дарницький
Деснянський
Дніпровський
Оболонський
Печерський
Подільський
Святошинський
Солом’янський
Шевченківський

Адреса
вул. Ломоносова, 5/3
Харківське шосе, 176-Г
вул. Закревського, 87-Д
вул. Курнатовського, 7-А,
корп. 1
вул.Озерна, 18а
вул. Цитадельна, 4/7
вул. Ярославська, 31-Б
вул.. Гната Юри, 14 Б
просп.
Повітрофлотський, 40
просп. Перемоги, 5

Контакти
257-01-34
560-00-16
530-15-55
512-39-57, 510-64-31
467-98-68, 467-98-16
288-51-24, 254-35-37
425-88-41, 425-31-19
273-20-15
207-39-60
236-91-42, 236-81-14

Розклад роботи: пн.-чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 16:45, обідня перерва  13:00 - 13:45
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Департамент соціальної політики КМДА
Адреса: пр. Комарова, 7,
Телефон: (044) 408-74-54, (044) 408-39-74, Факс: (044) 408-61-33
Е-пошта: dsp_dsp@kievcity.gov.ua ,
Сайт: dsp.kievcity.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 16:45
Обідня перерва:  13:00 - 13:45
МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
МІСТА КИЄВА
Мережею ЦСССДМ міста Києва реалізуються заходи соціально-психологічної
підтримки киян-учасників АТО та членів їх сімей та надаються наступні послуги:
• допомога у проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем,
шляхів їх розв’язання;
• надання інформації з питань соціального захисту населення;
• навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь;
• допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків,
• організації денної зайнятості та дозвілля;
• сприяння в отриманні правової допомоги;
• психологічна підтримка та допомога;
• сприяння працевлаштуванню;
• сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно
до запиту.
Район

Адреса

Контакти

Голосіївський

вул. Маричанська, 5 (А.
Бубнова, 5)

257-03-49

Дарницький

Харківське шосе, 57

563-05-32

Деснянський

вул. Сабурова 8

515-66-00

Дніпровський

бульвар Перова, 56

512-01-71, 512-23-48

Оболонський

вул. Йорданська, 7-Г
(Л.Гавро, 7-Г)

426-87-75, 419-94-79

Печерський

пров. Філатова, 3/1

529-42-30, 529-71-94

Подільський

вул. Мостицька, 20

460-61-29, 460-99-22

Святошинський

пр. Леся Курбаса 18-Г

274-18-82, 274-74-42

Солом’янський

вул. Кривоноса, 21

243-75-27, 243-75-24

Шевченківський

вул. Коперника, 10

489-55-55

Розклад роботи: пн.-чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 16:45, обідня перерва 13:00 - 13:45
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Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Адреса: вул. О. Довженка, 2 (ст.м.Шулявська)
Телефон: (044) 458-27-68, Факс: (044) 458-27-67
Е-пошта:kmcssm@ukr.net
Сайт: www.ssm.kiev.ua/
Розклад роботи: пн.-чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 16:45
Обідня перерва:13:00 - 13:45
ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА
• професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації;
• надання правової допомоги з питань працевлаштування, отримання статусу
безробітного, допомоги по безробіттю;
• інформаційні консультаціїщодо актуальних вакансій в будь-якому регіоні України.

(*послуги надаються незалежно від місця реєстрації)
Район

Адреса

Контакти

Голосіївський

вул. Ломоносова, 10

257-60-92, 257-70-09

Дарницький

вул. Заслонова, 22

567-27-29, 567-60-91

Деснянський

вул. Каштанова, 7

546-92-98, 546-05-33

Дніпровський

вул. Райдужна, 9-А

542-67-45, 542-93-55

Оболонський

вул. Петра Панча, 7-Б

462-21-62, 464-26-62

Печерський

вул. Боженко, 86-Д

371-41-17, 529-38-41

Подільський

вул. Маршала Гречка, 20-А

427-04-06, 427-04-09

Святошинський

вул. Якуба Колоса, 19-А

407-18-68, 407-17-19

Солом’янський

вул. Боженко, 86-Д

371-41-24, 529-22-93

Шевченківський

вул. Якуба Колоса, 19-А

403-83-12,407-08-76

Розклад роботи: пн.-чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 16:45,
обідня перерва  13:00 - 13:45
Київський міський центр зайнятості
вул. Жилянська, 47б
телефон: (044) 245-17-17, 238-26-15,
факс: (044) 568-59-74,
E-mail: kigorcz@p5com.com
Розклад роботи: пн.-чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 16:45, Обідня перерва:  13:00 - 13:45
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УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА КИЄВА
безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та
виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з
дорогоцінних металів);
безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних
спеціалістів;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої
заробітної плати незалежно від стажу роботи.
Район

Адреса

Контакти

Голосіївський РУОЗ

пр. Голосіївський
(40-річчя Жовтня), 59-А
вул. Вербицького, 5
вул. Закревського, 81/1
вул. Луначарського, 5
вул. Йорданська
(Л.Гавро), 26
вул. Подвісоцького, 4-А
вул. Волоська, 47
вул. Крамського, 10
пр.-т Повітрофлотський,
41
вул. Саксаганського, 100

259 90 59, 258 24 13

Дарницький РУОЗ
Деснянський РУОЗ
Дніпровський РУОЗ
Оболонський РУОЗ
Печерський РУОЗ
Подільський РУОЗ
Святошинський РУОЗ
Солом'янський РУОЗ
Шевченківській РУОЗ

564-41-87
533 78 05, 530 76 29
517-23-01
426-68-17
529 32 17, 528 40 52
482-44-04,
450-93-24
207-09-25, 207-09-40,
235-84-58, 288-00-88

Департамент охорони здоров’я КМДА
вул. Прорізна, 19, тел. (044)284 0875
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Кабінети медико-психологічної реабілітації та психологічного
розвантаження при управліннях охорони здоров’я
Район

КНП «Консультативнодіагностичний центр»
Голосіївського району
КНП «Консультативнодіагностичний центр»
Солом’янського району
КНП «Консультативнодіагностичний центр»
Печерського району
КНП «Консультативнодіагностичний центр»
Оболонського району
КНП «Консультативнодіагностичний центр»
Дніпровського району

Адреса

Телефон

пр. Голосіївський (40–
річчя Жовтня) 59-А

257-23-37

вул. Гарматна, 36

408-23-33

вул. Підвисоцького, 13

284-54-76

пр. Тимошенка, 14

413-38-43

вул. Луначарського, 5.

517-71-33

МЕДИЧНІ, У ТОМУ ЧИСЛІ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНІ, ЗАКЛАДИ,
ЩО ПРИЙМАЮТЬ НА РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ АТО
Назва медичної установи

Адреса

Телефон

Комунальне некомерційне
підприємство
«Консультативнодіагностичний центр»
Голосіївського району

пр. Голосіївський, 59-А

257-23-37

Дарницького району
Деснянського району
Дніпровського району
Оболонського району
Печерського району
Подільського району

вул. Вербицького, 5
вул. Закревського, 81/1
вул. Лунанчарського, 5
вул. Тимошенка, 14
вул. Підвисоцького, 13
вул. Мостицька, 9

563-06-51, 562-58-21
532-92-47, 515-78-86
512-23-84, 517-37-91
413-38-43
284-54-76
460-30-13, 463-22-34
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Святошинського району
вул. Симиренка, 10
Солом'янського району
вул. Гарматна, 36
Шевченківського району вул. Саксаганського, 100
Фізіотерапевтична
вул. Ярославів Вал, 4
поліклініка
Шевченківського району

402-51-34, 450-40-03
249-78-49
234-90-80, 486-18-68
235-71-63, 278-89-08

РАЙОННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА М. КИЄВА
Район

Адреса

Телефон

Голосіївський
Дарницький
Деснянський
Дніпровський
Оболонський
Печерський
Подільський
Святошинський
Солом’янський
Шевченківський

пр -т Науки, 15
вул. Вербицького,18
вул. Курчатова, 8-А
вул. Миропільська,19
вул. Озерна, 8-А
вул. Інститутська, 24/7
Контрактова  пл.,12
пр -т Перемоги, 61/2
вул. Волинська, 2
вул. Котовського, 33

524-41-92
564-58-96
518-54-27
543-99-93
412-36-76
254-01-13
425-45-17
422-30-36
243-35-34
440-32-11

Київська міська організація ТОВ Червоного Хреста України
вул. Софійська,10-Б
235-80-00
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ВІЙСЬКОВІ КОМІСАРІАТИ МІСТА КИЄВА
Район

Комендатура м. Києва
Київський Обласний
Військовий Комісаріат
Київський Міський
Військовий
Комісаріат
Голосіївський РВК
Дарницький РВК
Деснянський РВК
Дніпровський РВК
Оболонський РВК
Печерський РВК
Подільський РВК
Святошинський РВК
Солом’янський РВК
Шевченківський РВК
Міністерство Оборони
України
Приймальня Міністра
Оборони для громадян
(в останній вівторок
непарного місяця)
Головне організаційномобілізаційне управління
МОУ

Адреса

Контакти

вул. Січневого Повстання, 1
вул. Січових Стрільців, 59

280 20 83
484 62 61
486 50 04
456 32 24

вул. Шамрила Тимофія, 19

вул. Командарма Камєнєва, 1
вул. Бориспільська, 26-А
вул. Космонавта Волкова, 2-А
вул. Лебедєва, 19-А
вул. Маршала Малиновського,
10
вул. Командарма Каменєва, 1
вул. Петра Сагайдачного, 20
вул. Григорія Оніскевича, 1
вул. Іскрівська, 5-А
вул. Салютна, 4
пр. Повітрофлотський, 6

285 03 44
566 50 93
518 41 80
552 12 85
418 78 27
285 03 50
417 570 21
424 10 24
241 13 25
400 61 46
234 71 52

вул. Грушевського, 30/1

253 89 31

пр. Повітрофлотський, 6

235 50 08
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СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї КМДА
Адреса: вул. Дегтярівська,3а, м. Київ,04050
Телефон/факс: (044) 483 45 55, 484 05 25, 484 05 24, 484 05 23, 484 05 22
Е-пошта: ssd@kievcity.gov.ua
Основнi функції:
•
•
•
•

захист законних прав та інтересів дітей;
надання тимчасових притулків безпритульним дітям;
захист дітей від жорстокого поводження та насильства;
реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання
дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
• забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та
піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного
типу, прийомні сім’ї;
• здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладахдля
дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і
закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
• влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підопіку,
піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння
усиновленню.
Район

Адреса

Контакти

Голосіївська ССД

вул. Велика
Васильківська, 58

289 37 60,  289 38 56

Дарницька ССД

пр. М. Бажана, 7-Є

564 42 90

Деснянська ССД

пр. Маяковського, 21-Г

515 75 76, 547 63 49

Дніпровська ССД

вул. Краківська, 20

296 80 80

Оболонська ССД

вул. Маршала
Тимошенка, 2-Д

426 47 15

Печерська ССД

вул. Суворова, 15

280 60 95

Подільська ССД

вул. Борисоглібська, 14

425 02 71, 425 00 18

Святошинська ССД

вул. Гната Юри, 9

407 25 70

Соломянська ССД

пр. Повітрофлотський, 41

248 97 56

Шевченківська ССД

бул. Т.Шевченка, б. 26/4

230 93 00, 234 89 49

Розклад роботи: пн.-чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 16:45, обідня перерва  13:00 - 13:45
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РДА
• здійснює державний контроль за дотриманням навчальними закладами правил,
норм, стандартів в межах визначених повноважень;
• забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної
підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з
охорони праці, пожежної безпеки;
• здійснює управління навчальними закладами, науково-методичним центром, психомедико-педагогічною консультацією, логопедичними пунктами, що знаходяться
в межах відповідної території і належать до сфери управління адміністрації,
координує та контролює їх діяльність;
• забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захисту прав учасників
навчально-виховного процесу у навчальних закладах району.
Район

Управління освіти
Голосiївської РДА  
Управління освіти
Дарницької РДА
Управління освіти
Деснянської РДА
Управління освіти
Днiпровської РДА  
Управління освіти
Оболонської РДА
Управління освіти
Печерської РДА
Управління освіти
Подiльської РДА
Управління освіти
Святошинської РДА
Управління освіти
Солом'янської РДА
Управління освіти
Шевченкiвської РДА

Адреса

Телефон

пр-т. 40-річчя Жовтня,
118-Б
Харківське шосе, 168-К

237 49 56
562 64 54

вул. М. Закревського,
15-А
пр. Миру, 6-А

546 67 80

вул. Йорданська
(Л.Гавро), 11-А
вул. Інститутська, 24/7

418 63 31
253 35 86, 253 41 67

вул. Фролівська,1

425 04 77

вул. Якуба Коласа, 6-А

403 30 03

вул. Пітерська, 12

242 21 70

вул. Зоологічна, 6-А

489 02 50

292 03 98
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Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА
бульв. Т. Г. Шевченка, 3
Телефон приймальні: 279 14 46
Електронна пошта: osvita@kievcity.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 16:45,
обідня перерва 13:00 - 13:45
III. КОРИСНІ КОНТАКТИ
Гарячі лінії:
«Гаряча лінія» для звернень громадян
до начальника Генерального штабу –
Головнокомандувача Збройних Сил
України
«Гаряча лінія» з питань проходження
військової служби за контрактом, в
тому числі для охочих вступити до
українського війська
«Гаряча лінія» Тилу Збройних
Сил України з питань речового,
продовольчого забезпечення,
координації та взаємодії з
волонтерськими, благодійними
організаціями, фізичними і
юридичними особами щодо надання
допомоги Збройним Силам України
«Гаряча лінія» Центру розвитку
та супроводження матеріального
забезпечення Збройних Сил України
(з питань речового забезпечення)
«Гаряча лінія» Відділу по роботі з
громадянами та доступу до публічної
інформації
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(044) 454 45 73

0 800 500 051

(044) 483 35 72
(044) 483 10 13

(095) 911 05 69

(044) 253 04 71

«Гаряча лінія» з питань запобігання та
виявлення корупції у Збройних Силах
України
Гаряча лінія з питань військовосоціального забезпечення,
соціального захисту
військовослужбовців та членів
їх сімей, Головного управління
морально-психологічного
забезпечення
«Гаряча лінія» Головного
управління Військової служби
правопорядку Збройних Силах
України щодо організації визволення
військовослужбовців Збройних
Силах України, які незаконно
утримуються незаконними збройними
формуваннями, реагування на факти
порушення законності у Збройних
Силах України
«Гаряча лінія» Озброєння Збройних
Силах України з питань забезпечення
майном та технікою
«Гаряча лінія» Департаменту фінансів
Міноборони з питань грошового
забезпечення та соціальних виплат
«Гаряча лінія» Військово-медичного
департаменту Міноборони щодо
обміну інформацією про поранених та
військовослужбовців ЗС України, які
знаходяться на реабілітації.

(044) 454 73 07

(044) 454 44 51

(044) 454 73 03
(044) 545 73 15

(044) 483 10 29
(044) 481 54 24
(044) 271 12 57

(044) 454 41 55
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«Гаряча лінія» Департаменту
кадрової політики Міноборони – щодо
координації та установлення статусу
учасника бойових дій
«Гаряча лінія» Департаменту
соціальної та гуманітарної політики
Міноборони
Міністерство оборони
З питань нагород\переведення\
звільнення
З питань ракетно-технічного
та артилерійсько-технічного
забезпечення
З питань бронетанкового
забезпечення
З питань автомобільного
забезпечення
Зловживання службовими особами
Військова прокуратура
Військова служба правопорядку

(044) 271 36 58

(044) 454 43 37

(044) 454 41 36
(044) 223 23 61
(044) 483 10 29

(044) 481 59 78
(044) 481 59 56
(044) 243 44 74
(044) 454 73 07
(044) 285 44 61
(044) 285 65 36
(044) 454 73 08
(044) 456 41 28

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у місті Києві
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вул. Платона
Майбороди, 23

kyiv1.kyiv@legalaid.gov.ua
0 800 213 103

Перший київський
місцевий центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги
Другий київський
місцевий центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги
Третій київський
місцевий центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги
Четвертий київський
місцевий центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

бульвар Верховної
Ради 33/1

kyiv1.kyiv@legalaid.gov.ua
(044) 292 53 65

вул. Ділова, 14-Б

kyiv1.kyiv@legalaid.gov.ua
(044) 287 44 27

вул.
Сімферопольська,
5/1

kyiv3.kyiv@legalaid.gov.ua
(044) 566 01 19

вул. Максима
Кривоноса, 2-А

kyiv4.kyiv@legalaid.gov.ua
(044) 593 97 60
(073) 593 97 60

Центр допомоги учасникам АТО при КМДА,
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 115.
Телефон для довідок: (044) 202 76 93, (067) 242 37 18;
https://www.facebook.com/koda.ato/
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НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ УЧАСНИКАМ АТО
ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ
Київська міська спілка
ветеранів АТО
Юридична, соціальна підтримка.

Центр практичної допомоги
захисникам України AXIOS
Юридична підтримка.

ГО «Побратими»
Психологічна підтримка.

Центр медико-психологічної
реабілітації учасників АТО на
базі ДУ ІМП НАМН України
Психологічна підтримка.

м. Київ, бульвар Шевченка, 3
Режим роботи пн-пт 11:00-18:00.
Сайт veteranato.org.ua/,
fb.com/veteranato/
Е-пошта spilkaveteranato@gmail.com
Тел. (044) 393 43 28, (096) 871 55 70
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б
Режим роботи пн.-пт 10:00-18:00.
Сайт http://axioscentre.com.ua
Ел. Пошта office@axioscentre.com.ua
Тел. (044) 2706953, (050) 438 76 58
м. Київ, бульвар Шевченка, 3
Режим роботи 10:00 - 21:00
Е-пошта: pobratymy.training@gmail.com
Веб-сайт: fb.com/pobratymy.training/,
twitter.com/Pobratymy_org
Тел. (096) 109 19 12
м. Київ, вул.Саксаганського, 75
Режим роботи Пн.-Пт., 9:00-18:00)
Сайт https://atoless.kiev.ua/
Тел. (044) 289 65 30, (050) 325 82 66

ГО Всеукраїнська правозахисна м. Київ, вул. Гайдара, 54-А
організація «Юридична Сотня» Тел. 0 800 308100
Юридична, правова підтримка.

34

ГО «Центр зайнятості вільних
людей»
Сприяння професійній адаптації.

м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18
Сайт http://czvl.org.ua/#contact
Е-пошта czsl.staff@gmail.com
Режим роботи: пн, ср, пт, 10:00-18:00
Тел. (067) 507 09 30 (Kyivstar),
(066) 500 35 75 (Vodafone)
м. Київ, вул. Глазунова 2/4
Центр психосоціальної
Час роботи: з 9:00 до 18:00
реабілітації при НаУКМА
Психологічна та соціальна підтримка. Веб-сайт: kmarehab.org/ ,
fb.com/kmarehab/
Тел. (067) 109 58 31,
(068) 876 81 67
м. Київ,
Право на здоров’я
вул.Станіславського 3/7
(Health Right International) в
тел./факс: +38(044) 278 23 58
Україні
Юридична, психологічна та соціальна
підтримка.
Веб-сайт: bezbroni.net/
Інформаційна платформа
ресурсів для учасників АТО
БО «Міжнародний благодійний м.Київ, Харківське шосе, буд. 168-Є,
кв. 410
фонд» Творча Криївка,
Тел. (096) 277 52 20,
реабілітаційні табори, психологічна
(097) 121 69 86
підтримка
Діяльність базується на авторському
методі «творча реабілітація».
м. Київ, вул. Жилянська, 39,
ГО «СТУДЕНА»
Веб-сайт: studena.org
Реабілітаційні табори.
Тел. (093) 956 84 41
Психологічна підтримка
м. Київ, вул. Константиновская, 61,
ГО «Українська асоціація
фахівців з подолання наслідків Веб-сайт: psyservice.org/
Телефони: (066) 518 00 06,  
психотравмуючих подій»
(098) 613 63 23
Психологічна підтримка
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ДЛЯ НОТАТОК
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