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СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ ВІЙНИ 
УКРАЇНИ ПРОТИ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРА-
ЦІЇ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

ХТО МАЄ ПРАВО 
НА ДОДАТКО-
ВУ СОЦІАЛЬНУ 
ПІДТРИМКУ  
НА МІСЦЕВОМУ 
РIВНI?

РІШЕННЯ від 17 січня 2017 року № 
759 Кіровоградської міської ради 
“Про затвердження Комплексної 
програми підтримки учасників ан-
титерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей 
на 2017-2019 роки”

I. ПIДТРИМКА ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ  
М. КРОПИВНИЦЬКИЙ
1. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

Розмір допомоги:
Сім’ї загиблого , померлого, військовополоненого або 
безвісти зниклого учасника АТО

Особи з інвалідністю внаслідок війни

Особа, яка отримала поранення, контузію, каліцтво, 
інші пошкодження внаслідок участі в АТО, якій не було 
встановлено інвалідність

25000
грн

15000
грн

10000
грн

5000
грн

I
група

ІI
група

ІIІ
група

2500
грн

1.1. ОДНОРАЗОВА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА 
ПОСТРАЖДАЛИМ УЧАСНИКАМ АТО, СІМ’ЯМ 
ЗАГИБЛИХ, ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ НА ЗНИ-
КЛИХ БЕЗВІСТИ УЧАСНИКІВ АТО
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До членів сім’ї загиблих/померлих, військовополонених та осіб зниклих безвісти під час участі в АТО 
належать:

 - дружина (чоловік);
 - повнолітня дитина (опікун або піклувальник неповнолітньої дитини); 
 - один з батьків.

Першочергове право на отримання вищезазначеної допомоги надається дружині (чоловіку). 
У разі їх відмови таке право отримує повнолітня дитина (опікун/піклувальник неповнолітньої 
дитини), один з батьків.
Якщо загиблий/померлий, військовополонений та зниклий безвісти не перебував у шлюбі, то 
допомогу має право отримати повнолітня дитина (опікун/піклувальник неповнолітньої дити-
ни), один з батьків.

УВАГА!

Порядок отримання: 
 ÂПодати заяву на ім’я міського голови у відділ по роботі зі зверненнями громадян міської 
ради (зразок заяви див. на стр. 8)

Документи, які необхідно подати:
 �копія паспорта;

 �копія довідки ІПН;

 �довідка, інші письмові документи, які підтверджують факт поранення, контузії чи каліцтва 
заявника під час участі в АТО (у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень під час участі в АТО, 
тривалої хвороби, пов’язаної з участю в АТО, тощо);

 �копія свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих, померлих);

 �копія довідки, яка видана у поточному році керівником штабу Антитерористичного центру 
при СБУ про те, що особа була протиправно позбавлена волі, утримується в заручниках у 
бойовиків незаконних збройних формувань або зникла безвісті в районі проведення АТО;

 �копія свідоцтва про шлюб ( в разі потреби);

 �інформація про відкриття рахунку у банківській установі.
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Куди звертатися: 
 ÂУправління соціальної підтримки населення Кропивницької міської ради 

Документи, які необхідно подати:
 �копія паспорта;
 �копія реєстраційного номеру;
 �копія довідки про участь в АТО в 2018 році;
 �номер банківського рахунку для виплати допомоги.

* зразок заяви див. на стр. 9

1.2. ОДНОРАЗОВА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА 
УЧАСНИКАМ АТО

Хто має право?
Учасники АТО, які:

 3 зареєстровані/проживають у м. Кропивницькому;
 3 брали участь в АТО у 2018 році. 

Розмір допомоги: 3000
грн
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Куди звертатися: 
 ÂУправління соціальної підтримки населення Кропивницької міської ради

Документи, які необхідно подати:
 �2 копії паспорта;
 �2 копії довідки ІПН;
 �копія довідки, видана командиром в/ч або керівником сектора, або начальником штабу та 
скріплена печаткою, про безпосередню участь особи в АТО, забезпеченні її проведення і 
захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
 �копія свідоцтва про смерть;
 �витяг з наказу командира в/ч про виключення зі списків складу військової частини особо-
вого та всіх видів забезпечення у зв’язку зі смертю;
 �копія довідки, яка видана у поточному році керівником штабу Антитерористичного центру 
при СБУ та скріплена печаткою про те, що особа була протиправно позбавлена волі, 
утримується в заручниках у бойовиків незаконних збройних формувань або зникла безві-
сти в районі проведення АТО;
 �копія свідоцтва про шлюб (в разі потреби);
 �копія свідоцтва про народження (в разі потреби);
 �інформація про відкриття рахунку у банківській установі для виплати щомісячної адресної 
матеріальної допомоги.

1.3. ЩОМІСЯЧНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА 
ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ, ВІЙСЬКОВОПО-
ЛОНЕНИХ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ УЧАСНИКІВ 
АТО ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ПОБУТОВИХ ПИТАНЬ

До членів сім’ї загиблих/померлих, військовополонених 
та зниклих безвісти учасників АТО належать:

 3 дружина (чоловік); 
 3 повнолітня дитина (опікун або піклувальник неповнолітньої дитини); 
 3 один з батьків.

Першочергове право на отримання вищезазначеної допомоги надається дружині (чоловіку). 
У разі їх відмови таке право отримує повнолітня дитина (опікун/піклувальник неповнолітньої 
дитини), один з батьків.
Якщо загиблий не перебував у шлюбі, то допомогу має право отримати повнолітня дитина 
(опікун/піклувальник неповнолітньої дитини), один з батьків.

УВАГА!
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Документи, які необхідно подати:
 �копія довідки про участь в АТО;
 �копія витягу з наказу командира військової частини про вилучення зі списків особового 
складу;
 �копія довідки Антитерористичного центру при СБУ щодо перебування у заручниках/полоні 
в АТО (для зниклих безвісти та військовополонених);
 �копія свідоцтва про смерть;
 �копія свідоцтва про народження дитини;
 �копія свідоцтва про розірвання шлюбу (рішення суду);
 �копія паспорта опікуна / піклувальника дитини;
 �копія довідки ІПН;
 �копія довідки з навчального закладу (для дітей до 23 років у разі їхнього навчання у вищо-
му навчальному закладі);
 �інформація про відкриття банківського рахунку для отримання допомоги;

Куди звертатися: 
 ÂУправління соціальної підтримки населення Кропивницької міської ради

* зразок заяви див. на стр. 10

1.4. ЩОМІСЯЧНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА 
ДІТЯМ ЗАГИБЛИХ, ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ, 
ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ УЧАСНИКІВ АТО

Хто має право?
Діти загиблих, військовополонених, зниклих безвісти учасників АТО, які:

 3 зареєстровані/проживають у м. Кропивницькому;
 3 не досягли 18 років, а у разі навчання у ВНЗ – 23 років.

Розмір допомоги: 1500
грн

щомісяця
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1.5. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ЧЛЕНАМ СІ-
МЕЙ ЗАГИБЛИХ, ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТА 
ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ УЧАСНИКІВ АТО ДО ДНЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ДНЯ ЗАХИСНИКА 
УКРАЇНИ

Хто має право?
 3 члени сім’ї загиблого, військовополоненого, зниклого безвісти

 3 зареєстровані/проживають у м. Кропивницькому

Розмір допомоги:
Розмір встановлюється щорічно окремим рішення виконавчого комітету міської ради. 

У 2017 році розмір виплати становив 2000 грн.

Порядок отримання:
Допомога виплачується автоматично, а тому не потребує подання особою документів.

Виконавець програми:
 ÂУправління соціальної підтримки населення Кропивницької міської ради
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ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖ-
ДАЛИМ УЧАСНИКАМ АТО, ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ, ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТА 
ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ УЧАСНИКІВ АТО

Міському голові 
Райковичу А. П.

ПІБ заявника 
Адреса проживання
Контактний телефон
Учасник АТО (сім’я загиблого, 
військовополоненого, зниклого 
безвісти)

Прошу надати одноразову матеріальну допомогу після отримання поранення 
/ травми в зоні АТО (сім”ї загиблого, військовополоненого, зниклого безвісти 
під час виконання військових обов’язків в зоні АТО) .

Про умови та порядок надання, виплати, припинення допомоги, зазначеної 
мною у заяві, про права осіб, стосовно яких здійснюється обробка персональ-
них даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.

дата  підпис
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ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  
УЧАСНИКАМ АТО, ЯКІ Є МЕШКАНЦЯМИ МІСТА

Міському голові 
Райковичу А. П.

ПІБ заявника 
Адреса проживання
Контактний телефон

Прошу надати мені одноразову матеріальну допомогу та перераховувати її 
на банківську картку, реквізити якої додаю до заяви.

Про умови та порядок надання і виплати допомоги, права осіб, стосовно яких 
здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким переда-
ються такі дані, мене повідомлено.

дата  підпис
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ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ  
ЗАГИБЛИХ, ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТА ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ УЧАСНИКІВ АТО

Міському голові 
Райковичу А. П.

ПІБ заявника 
Адреса проживання
Контактний телефон
Сім’я загиблого  
(військовополоненого,  
зниклого безвісти)

Прошу надати мені щомісячну адресну матеріальну допомогу дітям загиблих 
(військовополонених, зниклих безвісти) учасників антитерористичної операції, 
які є мешканцями міста та перераховувати її на банківську картку, реквізити якої 
додаю до заяви.

Про умови та порядок надання і виплати допомоги, права осіб, стосовно яких 
здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким переда-
ються такі дані, мене повідомлено.

дата  підпис
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2. МЕДИЧНІ ПІЛЬГИ

Види медичних пільг:

Хто має право:

Де отримати? 
 ÂКЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
 ÂКЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»
 ÂПологовий будинок № 1
 ÂДитяча міська лікарня

Де отримати? 
 ÂКЗ «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»
 ÂКЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» 
 ÂКЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда»
 ÂКЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 
 ÂДитяча міська поліклініка № 1
 ÂПоліклінічне відділення КЗ № Центральна міська лікарня м. Кіровограда

Порядок отримання пільги:
Звернутися до лікаря та пред’явити відповідне посвідчення та паспорт (для дітей свідоцтво про 
народження).

Забезпечення продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення учасників бойових дій в АТО, осіб з інвалідністю 
внаслідок війни та членів сімей загиблих учасників АТО у разі стаціонарного 
лікування

Забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування учасників бойових дій в АТО, осіб з 
інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих

Право на отримання медичних пільг мають:

Учасники АТО Особи з 
інвалідністю 

внаслідок війни 

Члени сімей загиблих 
учасників АТО

Учасники АТО
Особи з 

інвалідністю 
внаслідок війни 

Члени сімей загиблих 
учасників АТО
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Забезпечення надання акушерської та гінекологічної допомоги учасницям 
бойових дій в АТО та дружинам загиблих учасників АТО

Забезпечення дітей учасників бойових дій в АТО до 3-х років лікарськими 
засобами безкоштовно та дітей віком від 3-х до 6-ти років лікарськими засо-
бами з оплатою 50% їх вартості за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування 

Де можна отримати? 
 ÂМіська стоматологічна поліклініка № 1
 ÂСтоматологічна поліклініка № 2
 ÂДитяча стоматологічна поліклініка

Порядок отримання пільги:
Звернутися до лікаря та пред’явити відповідне посвідчення та паспорт (для дітей свідоцтво про 
народження)

Виконавець програми:
 ÂУправління охорони здоров’я Кропивницької міської ради

Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стомато-
логічних захворювань учасників бойових дій в АТО, осіб з інвалідністю 
внаслідок війни та членів сімей загиблих учасників АТО
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3. ДОДАТКОВІ ПІЛЬГИ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА 
КУЛЬТУРИ

Види додаткових пільги за рахунок місцевого бюджету
Забезпечення першочергового охоплен-
ня дітей учасників АТО позакласною та  
позашкільною роботою

Забезпечення безкоштовним відвідуванням 
міських музеїв членів сімей учасників АТО 

Дітям, батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій та безпосередньо 
брали участь в антитерористичній операції в східних областях України, є учасни-
ками АТО (на час їх перебування в зоні АТО) або батьки яких загинули, зникли 
безвісти, потрапили в полон

Забезпечення безкоштовним навчанням ді-
тей учасників АТО в комунальних закладах 
позашкільної освіти (дитячо-юнацькі клуби, 
дитячо-юнацькі спортивні школи) 

Надання пільг користувачам бібліотек чле-
нам сімей учасників АТО у розмірі 100 % 

Надання пільг по оплаті за навчання у шко-
лах естетичного виховання для дітей за-
гиблих учасників АТО у розмірі 100%, для 
дітей учасників АТО: у розмірі 50% на один 
музичний інструмент (у разі, якщо дитина 
навчається на декількох музичних інстру-
ментах); у розмірі 50% за навчання на од-
ному відділі (у разі, якщо дитина навчається 
на декількох відділах)

Забезпечення безкоштовним дворазовим 
харчуванням учнів 1-4 класів та одноразо-
вим харчуванням учнів 5-11 класів, загаль-
ноосвітніх навчальних закладів та студентів 
професійно-технічних закладів міста, бать-
ки яких мають посвідчення учасника бойо-
вих дій та безпосередньо брали участь в 
АТО в східних областях України, є учасни-
ками АТО на час їх перебування в зоні АТО, 
або батьки яких загинули, зникли безвісти, 
потрапили в полон чи отримали інвалідність 
під час участі в АТО

Забезпечення безкоштовним триразо-
вим харчуванням вихованців дошкільних 
навчальних закладів міста з числа дітей, 
батьки яких мають посвідчення учасника 
бойових дій та безпосередньо брали участь 
в АТО в східних областях України, є учасни-
ками АТО на час їх перебування в зоні АТО, 
або батьки яких загинули, зникли безвісти, 
потрапили в полон чи отримали інвалідність 
під час участі в АТО.

Забезпечення безкоштовним оздоровлен-
ням (відпочинком) дітей учасників АТО

Куди звертатися: 
 ÂУправління освіти Кропивницької міської ради
 ÂУправління молоді та спорту Кропивницької міської ради
 ÂВідділ культури і туризму Кропивницької міської ради. 

Документи, які необхідно подати:
 �Посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї  
загиблого;
 �Довідка про участь в АТО.

Кому надаються пільги?
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4. ІНШІ ПІЛЬГИ/ЗАХОДИ

Пільга
Фінансування 

на 2018 рік
Виконавець

Продовження формування єдиного 
реєстру осіб та обліку одержувачів 
послуг і допомоги, наданих з бю-
джетів усіх рівнів та інших джерел 
фінансування

Управління соціальної підтримки 
населення, Фортечна та Поділь-
ська районні у місті ради

Визначення соціально-побутових 
потреб сімей загиблих (постраж-
далих) учасників АТО (заповнення 
соціального паспорта)

Кропивницький міський центр 
сойціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, Фортечна та Поділь-
ська районні у місті ради

Висвітлення в засобах масової ін-
формації заходів, спрямованих на 
підтримку учасників АТО та членів 
їх сімей

Відділ по роботі із засобами 
масової інформації, виконавчі 
органі Міської ради міста Кро-
пивницького

Надання матеріальної допомоги 
членам сімей загиблих учасників 
АТО для встановлення пам'ятників

67,2 тис. грн
Управління соціальної підтримки 
населення, відділ бухгалтерсько-
го обліку

Забезпечення поховання загиблих 
(померлих) учасників АТО, про-
ведення поминальних обідів, при-
дбання квіткової продукції

63,6 тис. грн
60,0 тис. грн
3,6 тис. грн

Управління соціальної підтримки 
населення, відділ бухгалтерсько-
го обліку

Забезпечення придбання подарун-
ків до Міжнародного дня захисту 
дітей, новорічних свят та шкільного 
приладдя до Дня знань для вручен-
ня дітям загиблих, військовополоне-
них та зниклих безвісти учасників 
АТО

42,7 тис. грн
22,5 тис. грн
12,2 тис. грн
8,0 тис. грн

Управління соціальної підтримки 
населення, відділ бухгалтерсько-
го обліку

Забезпечення придбання подарун-
ків до новорічних свят для вручення 
дітям учасників АТО

140,0 тис. грн
Управління соціальної підтримки 
населення, відділ бухгалтерсько-
го обліку

Забезпечення придбання пода-
рунків для вручення членам сімей 
загиблих, військовополонених та 
зниклих безвісти учасників АТО до 
Міжнародного жіночого дня та Ве-
ликодня, квіткової продукції

78,0 тис. грн 
60,0 тис. грн
18,0 тис. грн

Управління соціальної підтримки 
населення, відділ бухгалтерсько-
го обліку
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Проведення щорічного медичного 
обстеження і диспансеризації учас-
ників бойових дій в АТО, осіб з ін-
валідністю внаслідок війни та членів 
сімей загиблих учасників АТО

в межах річних 
кошторисних 
призначень 

ЛПЗ

Управління охорони здоров'я

Забезпечення соціальним супрово-
дом учасників АТО після повернен-
ня із зони АТО

Кропивницький міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді

Забезпечення соціальним супрово-
дом сімей учасників АТО

Кропивницький міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді

Надання членам сімей загиблих 
земельних ділянок із запасу дер-
жавної (комунальної) власності 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ді-
лянка), ведення садівництва та ін-
дивідуального дачного будівництва

Управління земельних відносин 
та охорони навколишнього при-
родного середовища

Вшанування пам'яті загиблих учас-
ників АТО під час проведення місь-
ких заходів щодо відзначення Дня 
незалежності України, Дня захисни-
ка України, виготовлення листівок, 
друкованої продукції, придбання 
квіткової продукції

93,0 тис. грн
1,0 тис. грн

58,0 тис. грн
34,0 тис. грн

Відділ соціальної підтримки 
населення, управління освіти, 
управління молоді та спорту, 
відділ культури і туризму

Проведення лінійок та уроків пам'я-
ті, лекцій, виховних годин, бесід та 
інших тематичних заходів, присвя-
чених вшануванню пам'яті захис-
ників, які віддали життя за незалеж-
ність України

Управління освіти, управління 
молоді та спорту

Розгляд пропозицій громадськості 
щодо перейменування вулиць, 
парків, скверів з метою увічнення 
пам'яті про загиблих героїв

Відділ культури і туризму
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ІI. КОНТАКТИ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ,  
ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ УЧАСНИКАМ АТО ТА  
ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

Управління соціальної підтримки населення Кропивницької міської ради
адреса: 25000, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, кімн. 118
тел.: (0522) 24-55-65
E-mail: szakhist@krmr.gov.ua
Начальник - Вовк Юлія Миколаївна 

Управління охорони здоров’я Кропивницької міської ради
адреса: 25000, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 Кімната 324, 
тел.: (0522) 22-94-84
Начальник - Макарук Оксана Олександрівна

Управління освіти Кропивницької міської ради
Адреса: 25000, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, кімн. 210
телефон приймальні: (0522) 24-43-43
Начальник - Костенко Лариса Давидівна

Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
адреса: 25000, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, кімн. 311
телефон: (0522)24-38-52, e-mail: umc@krmr.gov.ua
Начальник - Колодяжний Сергій Олександрович

Відділ культури і туризму Кропивницької міської ради
адреса: 25000, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, кімната 425, 
тел.: (0522) 22-25-33, E-mail: kultura@krmr.gov.ua
Начальник - Назарець Анна Федорівна

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИСТІВ ГО «ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

0 800 308 100


