КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
Координаційна рада з питань підтримки киян, які беруть участь у
антитерористичній операції у східних областях України та переміщених із
тимчасово окупованої території і зони проведення антитерористичної операції осіб

Соціальні гарантії учасникам
антитерористичної операції
та членам їх сімей

Актуально:
• Як держава захищає учасників АТО та членів їх сімей
• Додаткові гарантії учасникам АТО від столичної влади
• Як отримати статус учасника бойових дій
• Пільги учасникам бойових дій та членам їх сімей

2

Київська міська державна адміністрація

Зміст
Статус учасника антитерористичної операції

3

Зразки довідок

4

Трудові права

5

Грошове забезпечення

6

Інші гарантії

20

Житлові права

25

Пільги на транспорт та зв'язок

32

Пільги членам сімей військовослужбовців

34

Пільги у разі переведення до нового місця служби

35

Пільги від місцевих органів влади

36

Додаткові гарантії учасникам антитерористичної
операції, передбачені Київською міською владою

37

Виділення земельних ділянок та малоповерхове
будівництво

42

Виділення секторів для почесних поховань

44

Отримання статусу учасника бойових дій

45

Пільги учасникам бойових дій

48

Як оформити пенсію

50

Як отримати посвідчення “інваліда війни”

51

Київська міська державна адміністрація

3

Статус учасника антитерористичної операції
Учасниками антитерористичної операції відповідно
до законодавства визнають:
військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної
служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління
державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції;
працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

Документ, який підтверджує статус учасника антитерористичної операції:
довідка з військової частини (органу, підрозділу), або підприємств, установ, організацій, закладів, у підпорядкуванні яких перебували військові
частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи — учасники антитерористичної операції
за формою, встановленою додатками 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413.
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Зразки довідок
Довідка для осіб, які мають військове або спеціальне звання:
Кутовий штамп військової частини
(органу, підрозділу), установи, закладу
ДОВІДКА
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення
і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України
Видана ___________________________________________________________________
(військове (спеціальне) звання,
__________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові)
про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ безпосередньо
брав (брала) участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах проведення антитерористичної операції
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Підстава: _________________________________________________________________.
Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.
________________________________
(найменування посади, військове
(спеціальне) звання командира
(начальника) військової частини
(органу, підрозділу) чи іншого
керівника установи, закладу)
М.П.

_________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

Довідка для цивільних осіб:
Кутовий штамп підприємства, установи,
організації
ДОВІДКА
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції
Видана _____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ безпосередньо брав
(брала) участь в антитерористичній операції в районі/районах проведення антитерористичної операції
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Підстава: ___________________________________________________________________.
Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.
_________________________________
(найменування посади керівника
підприємства, установи, організації)
М.П.

________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)
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Трудові права
Збереження місця роботи
За громадянами України, які проходять військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в
установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності.
(стаття 119 Кодексу законів про працю України, стаття 39 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”)

Право на пенсію
Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної
мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного
прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий
розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до
повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у
розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у
зв’язку з мобілізацією, на особливий період.
Зазначений порядок збереження, нарахування та виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, прийнятих на службу на посади начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення.
(стаття 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”)

Збереження права на підприємницьку діяльність
За громадянами України, які проходять військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців.
(стаття 39 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”)
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Трудовий та страховий стаж
Час перебування громадян України на військовій службі (у тому числі в
особливий період) зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи,
стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, стажу роботи,
що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.
(стаття 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)

Пріоритет у працевлаштуванні
За військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали
на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, зберігається при звільненні з військової служби
право на працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж підприємство, в установу чи організацію або їх правонаступники на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до призову на військову службу. Протягом
місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання військовий комісаріат в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів
України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі середньої місячної
заробітної плати за останнім місцем роботи за рахунок коштів державного бюджету. Вони користуються за інших рівних умов переважним
правом на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату
працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років з дня звільнення з військової служби.
(стаття 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)

Право на відпустку
В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення
воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію
військовослужбовцям надаються такі відпустки за умови одночасної
відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу:
 військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на
оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення: які мають
вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років –
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40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних
днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад
не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.
 курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів, а також
вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, щороку надаються канікулярні відпустки: зимова – тривалістю до 14 календарних днів та літня – 30 календарних днів. Тривалість таких відпусток
не залежить від вислуги років.
 у разі наявності навчальної заборгованості у курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки,
кафедри військової підготовки, канікулярна відпустка надається їм після
ліквідації заборгованості в межах строків, установлених графіком навчального процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 календарних днів.
 курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів, а також
вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки,
крім канікулярних відпусток, можуть надаватися додаткові відпустки для
лікування у зв'язку з хворобою або за сімейними обставинами.
 військовослужбовцям строкової військової служби за весь період
проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження
ними строкової військової служби.
В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не
більш як 10 календарних днів.
(стаття 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
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Грошове забезпечення
Розмір грошового забезпечення
З 18 березня 2014 року військовослужбовцям, які проходять військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, грошове
забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для
осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.
(Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2014 року № 111)

Винагорода та додаткова винагорода
В особливий період або під час проведення антитерористичної операції
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції,
інших заходах в умовах особливого періоду виплачується винагорода у
відсотках місячного грошового забезпечення.
Розмір винагороди визначається виходячи з розміру посадового окладу,
окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних додаткових
видів місячного грошового забезпечення постійного характеру, премії
та повинен становити не менш як 3000 гривень на місяць. У разі коли
військовослужбовець, особа рядового або начальницького складу, що
брали безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній
операції, інших заходах в умовах особливого періоду менше одного календарного місяця, розмір винагороди визначається пропорційно дням
участі виходячи з її розміру, що становить не менш як 3000 гривень.
(див. стор. 9)
Винагорода військовослужбовцям, особам рядового і начальницького
складу виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я після отриманих під час
безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва).
Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам виплачуються додаткові винагороди за виконання окремих
завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду. (див.
стор. 9-10)
(Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року № 24)
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За безпосередню участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття
збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями,
звільнення цих об'єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою резервістам та працівникам
(невійськовослужбовцям) льотного, льотно-підйомного, інженернотехнічного складу авіації, водіям автотранспортних засобів Національної
гвардії і Державної прикордонної служби виплачується винагорода в розмірі 100% місячного грошового забезпечення та заробітної плати, але не
менш ніж 3000 гривень, у розрахунку на місяць.
Виплата винагороди здійснюється також під час перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я у зв'язку з пораненнями
(контузіями, травмами, каліцтвами), отриманими під час участі у зазначених операціях і заходах.
(Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 року № 158)
Надбавка в розмірі 100% грошового забезпечення за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби військовослужбовцям, що залучаються Антитерористичним центром та його координаційними групами до проведення заходів щодо запобігання терористичним
проявам та їх припинення, за період виконання ними спеціальних завдань, пов’язаних з антитерористичною діяльністю.
(Наказ Міністерства оборони України від 19 травня 2014 року № 345)
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За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками (крім
тих, які добровільно здалися в полон), або безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім'ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі
додаткові та інші види грошового забезпечення, в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником, або безвісної відсутності.
Грошове забезпечення виплачується: дружині (чоловіку), а в разі її (його)
відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або
законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам
неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку), а також
особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам
військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не
перебувають у шлюбі і не мають дітей. При цьому виплата грошового
забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з'ясування
обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, або
їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.
У разі індексації грошового забезпечення військовослужбовців Збройних
Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів грошове забезпечення членам
сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, або
безвісно відсутніх виплачується з урахуванням такої індексації.
(стаття 9 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)

Одноразова грошова допомога
Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової
служби, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за власним
бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік
яких визначається Кабінетом Міністрів України, які мають вислугу 10
років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі
25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний
рік служби.
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Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги,
передбаченої цим пунктом, здійснюється за період такої служби з дня
їхнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували у мирний час, за винятком тих
осіб, які при звільненні з військової служби у мирний час не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день демобілізації таких військовослужбовців. Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Військовослужбовцям виплачуються грошова допомога на оздоровлення та державні допомоги сім'ям з дітьми в порядку і розмірах, що визначаються законодавством України.
Військові формування, військовослужбовці яких загинули чи померли в
період проходження військової служби, подають їх сім'ям і батькам допомогу в проведенні похорону і компенсують матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження пам'ятників у розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України.
Батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям - інвалідам з дитинства
(незалежно від їх віку) військовослужбовців, які загинули чи померли
або пропали безвісти в період проходження військової служби, державою виплачується одноразова грошова компенсація в розмірі суми державного страхування військовослужбовців з урахуванням коефіцієнта
індексації грошових доходів.
(стаття 15 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)

Одноразова грошова допомога у разі загибелі,
інвалідності або часткової втрати працездатності
Одноразова грошова допомога призначається і виплачується:
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500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб рівними частками всім особам, які мають право на її
отримання (у разі відмови якоїсь з осіб від отримання одноразової грошової допомоги її частка розподіляється між іншими особами, які мають
право на її отримання) у разі:
- загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов'язків
військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби;
- смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що
мали місце в період проходження ним військової служби;
- загибелі (смерті) військовозобов'язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві;
250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I
групи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю
інвалідності III групи відповідним військовослужбовцям, військовозобов'язаним або резервістам у разі:
- встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок
поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення
інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок цих
причин;
Залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов'язаному
або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України, при цьому розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб відповідним військовослужбовцям, військовозобов'язаним або резервістам у
разі:
- встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період
проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі,
звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що
мали місце в період проходження зазначеної служби;
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- встановлення військовозобов'язаному або резервісту, якого призвано
на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження
служби у військовому резерві, інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному або резервісту при виконанні обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві;
- отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним обов'язків військової служби, що призвело
до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;
- отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової
військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без
встановлення йому інвалідності;
- отримання військовозобов'язаним або резервістом, якого призвано на
навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження
служби у військовому резерві, поранення (контузії, травми або каліцтва)
при виконанні обов'язків військової служби або служби у військовому
резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
Якщо протягом двох років після первинного встановлення інвалідності
або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час
повторного огляду буде встановлено вищу групу інвалідності або більший
відсоток втрати працездатності, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата провадиться з
урахуванням раніше виплаченої суми.
Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги,
передбаченої цим Законом, можуть реалізувати його протягом трьох
років з дня виникнення у них такого права.
(статті 16 - 16-4 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
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У разі загибелі (смерті) працівника міліції, який перебував на службі в
органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов'язків
по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю сім'ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою.
До грошового забезпечення, виходячи з якого здійснюється розрахунок
грошової допомоги працівнику міліції, включається посадовий оклад,
оклад за спеціальним званням, відсоткова надбавка за вислугу років та
щомісячна надбавка в розмірі 100 відсотків грошового забезпечення
(окладів грошового забезпечення та надбавки за вислугу років) згідно із
законодавством.
Для визначення розміру грошової допомоги, що виплачується сім'ї, а в
разі її відсутності батькам та утриманцям працівника міліції, який загинув під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або помер внаслідок поранень, отриманих під час такої участі, до грошового
забезпечення, виходячи з якого здійснюється розрахунок грошової допомоги, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням,
відсоткова надбавка за вислугу років та інші щомісячні додаткові види
грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки,
доплати, винагороди, премії), але не більш як 5075 гривень у розрахунку на місяць.
У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику
міліції під час виконання ним службових обов'язків, а також інвалідності,
що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ
або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після
закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного
випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного грошового
забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності працівником міліції у період проходження служби в органах внутрішніх справ у кожному випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.
У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті) працівника міліції не повинен бути меншим від 100-кратного
розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цих сум.
(стаття 23 Закону України “Про міліцію”)
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У разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання службових обов'язків сім'ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям
виплачується одноразова грошова допомога у розмірі десятирічного
грошового забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою,
яку він обіймав.
У разі травми або поранення, заподіяного особі рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання службових
обов'язків, а також інвалідності, що настала у період проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби, чи
після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що стався у період проходження служби, пов'язаного з
виконанням службових обов'язків, залежно від ступеня втрати працездатності такій особі виплачується одноразова грошова допомога у розмірі
до п'ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою. Визначення ступеня втрати працездатності особою рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту у період проходження служби у кожному випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.
У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного
захисту не може бути меншим за стократний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати допомоги.
Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги
можуть звернутися до підрозділу для її виплати протягом трьох років з
дня загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи настання інвалідності.
(стаття 118 Кодексу цивільного захисту України)
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Інші гарантії
Присвоєння чергових звань
Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони України, Головному
управлінню Національної гвардії України, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управлінню державної охорони України під час проведення антитерористичної операції присвоювати в порядку заохочення учасникам антитерористичної операції
чергові спеціальні звання до полковника (капітана 1 рангу) включно
незалежно від займаної посади та строків вислуги у відповідному званні.
(Указ Президента України від 19 травня 2014 року № 480/2014, постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 271)

Кредитні канікули
З початку і до закінчення особливого періоду, (з моменту призову під час
мобілізації і до закінчення особливого періоду) штрафні санкції, пеня за
невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами,
а також проценти за користування кредитом не нараховуються.
(стаття 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)

Спеціальне медичне обслуговування
Військовослужбовці ЗС України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, Національної гвардії України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту,
Управління державної охорони України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці МВС України, які, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції на сході України та зазнали поранення, контузії
чи іншого ушкодження здоров'я, мають право на безоплатне медичне
обслуговування (лікування, медичну реабілітацію та інше) в Клінічній
лікарні "Феофанія" Державного управління справами. Медична допомога надається закладами охорони здоров'я невідкладно.
(Постанова Верховної Ради України від 19 травня 2014 року № 1286VII)
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Працівники органів внутрішніх справ та члени їх сімей, які проживають
разом з ними, користуються безплатним медичним обслуговуванням у
закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України.
(стаття 22 Закону України “Про міліцію”)
Медичне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту організовується та здійснюється закладами охорони
здоров'я центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
Медичне забезпечення основних працівників професійних аварійнорятувальних служб здійснюється закладами охорони здоров'я, що входять до їх складу, та за договорами на медичне обслуговування в державних або комунальних закладах охорони здоров'я за рахунок коштів,
передбачених на утримання цих служб.
(стаття 117 Кодексу цивільного захисту України)

Санаторно-курортне лікування
Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у відомчих санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах з пільговою оплатою
вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби (батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти - інваліди з дитинства (незалежно від їх віку)).
Військовослужбовцям, які направляються до санаторію для продовження лікування відповідно до висновків військово-лікарської комісії після
лікування в госпіталях, путівки надаються безоплатно.
Військовослужбовці строкової військової служби, курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів та курсанти вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, навчальних центрів
(частин), військовослужбовці-жінки за наявності медичних показань забезпечуються безоплатним санаторно-курортним лікуванням.
Військовослужбовці, які отримали захворювання, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби, після лікування у військовомедичному закладі охорони здоров'я мають право на позачергове одержання путівок до відомчих санаторно-курортних та оздоровчих закладів.
Військовослужбовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами
праці, а також при особливому характері їх служби, військовослужбовцям, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасникам бойових дій
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і прирівняним до них особам путівки для санаторно-курортного лікування надаються у першу чергу.
(стаття 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту мають право на санаторно-курортне лікування в санаторно-курортних закладах центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також
в інших санаторно-курортних закладах незалежно від форми власності
та відомчої належності за рахунок коштів, передбачених на утримання
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а які направляються після лікування в закладах охорони здоров'я до санаторію для
продовження лікування, путівки надаються безоплатно.
Особи, звільнені із служби цивільного захисту, визнані інвалідами I та II
групи внаслідок захворювання, травми або поранення, пов'язаних з
проходженням служби, забезпечуються путівками для санаторнокурортного лікування незалежно від виду пенсії, яку вони отримують.
Інваліди III групи, звільнені із служби за станом здоров'я, які отримують
пенсію по інвалідності, забезпечуються путівками для санаторнокурортного лікування за наявності медичних показань за рахунок коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади,
який забезпечує формування та реалізує державну політику у цій сфері.
Особи, які безпосередньо брали участь у проведенні аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт або залучалися до цілодобового
чергування, пов'язаного з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації,
мають право один раз на рік пройти безоплатно курс медикопсихологічної реабілітації строком не менш як 14 діб, а ті з них, які отримали травми або брали участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт,
пов'язаних із загибеллю людей, зобов'язані пройти відповідне лікування
та реабілітацію в центрах медико-психологічної реабілітації.
Висновок про необхідність направлення на медико-психологічну реабілітацію надається:
для основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб та
працівників цивільного захисту - лікарсько-експертними комісіями ДСНС
України, або МСЕК МОЗ України за місцем роботи.
для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
надають лікарсько-експертні комісії ДСНС України.
(стаття 117 Кодексу цивільного захисту України)
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Житлові права
Забезпечення житлом
Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або
за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання
жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та іншими нормативноправовими актами.
Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил
України. За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до
призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються
службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам
житлового законодавства.
Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і
більше, та членам їх сімей один раз протягом усього часу проходження
військової служби за умови, що ними не було використано право на
безоплатну приватизацію житла надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне
їм для отримання жиле приміщення.
У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці
рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової
частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в
таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред'являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян. Для інших
військовослужбовців військова частина зобов'язана орендувати житло
для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім'ї або за
бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію
за піднайом (найом) жилого приміщення.
Курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім'ї, надається
жила площа в сімейних гуртожитках. У разі відсутності таких гуртожитків
їм виплачується за місцем проходження військової служби грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення.
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За військовослужбовцями, які вступили на військову службу за контрактом, зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на
військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за попереднім місцем проживання.
Особам, звільненим з військової служби і визнаним інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби, жилі приміщення в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку, надаються позачергово за рахунок військових формувань або органів виконавчої влади, в яких вони перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються жилі приміщення сім'ям військовослужбовців, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби,
за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
(стаття 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
Жила площа працівника міліції, в тому числі працюючим на транспорті,
надається місцевими радами, відповідними міністерствами та відомствами у першочерговому порядку. За сім'єю загиблого працівника міліції зберігається право на одержання жилої площі. Їй надається позачергово жила площа протягом трьох місяців з дня загибелі працівника міліції у приватну власність.
(статті 22 та 23 Закону України “Про міліцію”)
Жила площа особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які потребують поліпшення житлових умов, надається державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування у першочерговому порядку.
До одержання жилого приміщення для постійного проживання особам
рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку. У
разі відсутності такого житла відповідний орган чи підрозділ цивільного
захисту тимчасово орендує житло для забезпечення ним осіб рядового і
начальницького складу або за бажанням цих осіб виплачує їм грошову
компенсацію за піднайом (найом, оренду) жилого приміщення в порядку, розмірі та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. За
такими особами зберігається право на жилу площу, яку вони займали до
вступу на службу цивільного захисту. Вони не можуть бути виключені із
списків громадян, взятих на квартирний облік. У разі продовження служ-
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би понад 5 років забезпечення зазначених осіб жилими приміщеннями
за місцем служби проводиться на загальних підставах.
Особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту, а також ті, хто перебував на службі не менш як 20 років, та прирівняні до них особи, звільнені із служби за станом здоров'я, віком або у
зв'язку із скороченням чисельності або штату, забезпечуються жилими
приміщеннями в першочерговому порядку, але не пізніше ніж у тримісячний строк з дня прибуття такої особи до місця проживання, обраного з
урахуванням встановленого порядку.
Особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, звільненим із служби у зв'язку з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) або захворювання, одержаних під
час проходження служби, жилі приміщення за місцем проживання, обраним з урахуванням встановленого порядку, надаються в першочерговому порядку відповідно до законодавства.
Сім'ї загиблих (померлих) під час проходження служби осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються протягом трьох
місяців жилими приміщеннями для постійного проживання. Сім'ї загиблих (померлих) під час виконання службових обов'язків працівників органів і підрозділів цивільного захисту, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються житлом у першочерговому порядку. За сім'ями рятувальників, загиблих (померлих) під час виконання ними службових обов'язків, зберігається право на одержання житла, у тому числі на
умовах, передбачених укладеними з рятувальниками контрактами.
(стаття 119 Кодексу цивільного захисту України)

Пільги по сплаті за комунальні послуги
Військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам,
які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх
сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час
проходження військової служби, надається 50% знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством, 50% знижка плати за встановлення і користування квартирним телефоном.
(стаття 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
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Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50% знижка плати за
користування житлом та комунальними послугами, за паливо в межах
норм, встановлених законодавством. За дітьми працівника міліції, який
загинув або помер у зв'язку з виконанням службових обов'язків, до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім'ї,
які перебували на його утриманні, зберігається право на ці пільги.
(статті 22 та 23 Закону України “Про міліцію”)
Знижка у розмірі 50 відсотків плати за користування житлом (квартирна
плата) та комунальними послугами (у жилих будинках незалежно від форми власності у межах норм споживання, передбачених законодавством,
та вартості палива, у тому числі рідкого.
(стаття 120 Кодексу цивільного захисту України)
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Отримання земельних ділянок
Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17
років та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в населених пунктах, обраних ними
для проживання з урахуванням встановленого порядку.
Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогу в будівництві
військовослужбовцям, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової
служби, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки.
(стаття 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
Особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту, які мають загальний строк служби, у тому числі військової або
внутрішньої служби, не менш як 17 років і потребують поліпшення житлових умов, мають право на безоплатне надання місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування земельної ділянки
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного і гаражного
будівництва, ведення особистого селянського господарства, садівництва,
городництва в населених пунктах, обраних ними для проживання, в установленому порядку. Зазначені особи та члени їхніх сімей вносять плату
за земельні ділянки в розмірі 50 відсотків установлених ставок.
Органи місцевого самоврядування в межах визначених законом повноважень виділяють земельні ділянки і можуть надавати допомогу в будівництві приватного житлового будинку та придбанні будівельних матеріалів особам рядового і начальницького складу цивільного захисту, батькам
осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час проходження служби, а також
особам рядового і начальницького складу цивільного захисту, які стали
інвалідами під час проходження служби, якщо вони виявили бажання
побудувати приватний житловий будинок.
(стаття 119 Кодексу цивільного захисту України)

30

Київська міська державна адміністрація

Кредитування житла
Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і
більше та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання
приватного жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті. Зазначений кредит надається
військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження
ним військової служби.
(стаття 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
Працівники міліції мають право на одержання кредитів на індивідуальне і
кооперативне житлове будівництво в розстрочку на 20 років з погашенням 50 процентів наданої позики за рахунок відповідних фондів Міністерства внутрішніх справ України і місцевих бюджетів.
Місцеві ради можуть продавати на пільгових умовах житло працівникам
міліції із знижкою до 50 процентів його вартості.
(стаття 22 Закону України “Про міліцію”)
Особи рядового і начальницького складу цивільного захисту, які не мають
жилого приміщення для постійного проживання, мають право на одержання на пільгових умовах кредиту банку на індивідуальне житлове будівництво або на придбання приватного житлового будинку (квартири) на
строк до 20 років з погашенням за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України, для тих, хто має загальний строк служби, у тому числі військової або внутрішньої служби, більш як 15 років - 50% як
20 років - 75%, більш як 25 років - 100% кредиту банку. Зазначений кредит надається особі рядового чи начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту тільки один раз протягом усього часу проходження нею служби у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
(стаття 119 Кодексу цивільного захисту України)

Безоплатна приватизація
Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і
більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у
зв'язку із скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами I чи II групи, члени сімей військовослужбовців,
які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність
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жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.
(стаття 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
Особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту, які мають вислугу на службі не менш як 20 років, у разі звільнення із служби за станом здоров'я, віком, а також особи, які стали інвалідами I чи II групи, члени сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження служби, мають право на безоплатне одержання в приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у
будинках державного житлового фонду, відповідно до закону.
(стаття 119 Кодексу цивільного захисту України)

Спеціальний квартоблік
Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, при звільненні з військової служби в запас
або у відставку залишаються на цьому обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду або за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, а в разі
її розформування -у військових комісаріатах і квартирно-експлуатаційних
частинах районів та користуються правом позачергового одержання житла. У разі смерті особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, яка відповідно до законодавства мала право на першочергове
(позачергове) одержання житла, її сім'я зберігає право на одержання
житла в тому самому порядку.
(стаття 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
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Пільги на транспорт та зв'язок
Безоплатний проїзд
Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:
1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:
а) у відрядження;
б) у відпустку в межах України;
в) при переведенні на нове місце проходження військової служби або у
зв'язку з передислокацією військової частини;
г) до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби в
межах України;
2) всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) - тільки військовослужбовці строкової військової служби.
При переведенні військовослужбовців на нове місце проходження військової служби або звільненні з військової служби вони мають право на
безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з
попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а
там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за
винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні
витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою
20 тонн.
Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової
військової служби) мають право на безоплатний проїзд залізничним,
повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:
1) від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовця у зв'язку з його переведенням;
2) до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах України;
3) при звільненні військовослужбовця з військової служби, а також у разі
загибелі (смерті) військовослужбовця - до обраного місця проживання в
межах України.
Члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного місця проживання у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця мають право
на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах
залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення
особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою
їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезен-
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ня майна в контейнері вагою 20 тонн.
Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма
видами міського пасажирського транспорту загального користування
(крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання,
залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів. Вони мають право на 50% знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним
транспортом відповідно до закону.
Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та
назад мають право на придбання проїзних документів для себе та членів
своєї сім'ї на всі види транспорту поза чергою.
(стаття 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
Працівники міліції мають право користуватися безплатно всіма видами
громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення
(крім таксі), а також попутним транспортом. Працівники підрозділів міліції
на транспорті у межах обслуговуваних дільниць, крім цього, мають право
на безплатний проїзд у поїздах, на річкових і морських суднах. Під час
службових відряджень працівники міліції мають право на позачергове
придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях при
пред'явленні службового посвідчення і посвідчення про відрядження. В
разі невідкладних службових поїздок вони забезпечуються квитками на
проїзд незалежно від наявності місць.
(стаття 11 Закону України “Про міліцію”)

Пільги на послуги зв'язку
Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону,
а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.
Військовослужбовці строкової військової служби мають право безоплатно відправляти й одержувати листи. Безоплатними поштовими посилками
відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військову службу.
(стаття 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”)
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Пільги членам сімей військовослужбовців
Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне
право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні
чисельності або штату працівників, на першочергове направлення для
професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та виплату на період навчання середньої заробітної
плати.
Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців
строкової служби, виплачується за місцем роботи грошова допомога в
розмірі середньомісячної заробітної плати при розірванні ними трудового договору у зв'язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість. При тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі
100% середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу.
Місцеві ради:
працевлаштовують у першочерговому порядку дружин військовослужбовців строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або
штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні
підприємства, установи, організації;
надають позачергово місця дітям військовослужбовців та дітям військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у дитячих закладах за місцем проживання;
забезпечують відселення із закритих та віддалених від населених пунктів
військових гарнізонів військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку.
Вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця, а також
дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв)
інший шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти - інваліди з
дитинства, батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні, мають право на пільги, передбачені цим Законом.
Членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України "Про оборону України", гарантується виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі неможливості ними його отримання під час участі у
бойових діях та операціях. У такому разі виплата грошового забезпечення здійснюється членам сімей військовослужбовців.
(Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей”)
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Додаткові гарантії учасникам антитерористичної операції, передбачені Київською
міською владою
Київською міською владою встановлено ряд додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, а саме:
- виплата щорічної одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції (рішення Київради від 9 жовтня 2014 року
№ 271/271 та від 9 грудня 2014 року № 525/525);
- виплата одноразової матеріальної допомоги членам сімей учасників
антитерористичної операції на поховання (рішення Київради від 9 жовтня 2014 року № 271/271 та від 9 грудня 2014 року № 525/525);
- компенсація витрат на дороговартісне лікування та складне протезування виплата учасникам антитерористичної операції (рішення Київради від
9 жовтня 2014 року № 271/271 та від 9 грудня 2014 року № 525/525);
- покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей (рішення Київради від 9 грудня
2014 року № 525/525).

38

Київська міська державна адміністрація

39

Київська міська державна адміністрація

40

Київська міська державна адміністрація

Київська міська державна адміністрація

41

42

Київська міська державна адміністрація

Виділення земельних ділянок та малоповерхове будівництво
Київрада надала дозвіл комунальному підприємству «Спецжитлофонд»
для житлового будівництва (малоповерхового – до 4-х наземних поверхів) для учасників АТО (поранених і членів родин, в яких учасники антитерористичної операції загинули при проведенні АТО) та для соціальнопобутового будівництва в с. Биківня загальною площею 10,93 га.
11.11.2014 Київський міський голова Віталій КЛИЧКО утворив робочу
групу для опрацювання питання соціального захисту у сфері житлового
забезпечення киян – учасників антитерористичної операції та сімей
киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції на
сході України. Головою робочої групи є заступник голови КМДА Павло
Рябікін.

В групу входять також представники
12 батальйону територіальної оборони (військова частина - польова
пошта В2277) та громадської організації «Київська спілка ветеранів
антитерористичної операції».

Київська міська державна адміністрація

43

44

Київська міська державна адміністрація

Виділення секторів для почесних поховань
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Отримання статусу учасника бойових дій
Хто визнається учасником бойових дій
Учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти,
військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися
та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її
проведення у порядку, встановленому законодавством.
(стаття 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»)
Райони проведення антитерористичної операції та терміни її проведення
визначаються Антитерористичним центром при СБУ: Донецька і Луганська області - з 07 квітня 2014 року; Харківська область - з 07 квітня 2014
року до 14 вересня 2014 року (наказ від 7 жовтня 2014 року № 33/6/а).

Документи, на основі яких надається статус
Документи на підставі яких надається статус:
військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і
начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції: документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її
проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою
виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній
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операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових
донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень);
працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення: документи про безпосереднє залучення до виконання завдань
антитерористичної операції в районах її проведення або направлення
(прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній
операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових)
розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що
були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.

Який орган надає статус
Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції із включенням до її складу
фахівців Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань. До складу міжвідомчої комісії
можуть включатися фахівці інших державних органів та представники
громадських організацій.
Командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші
керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами
виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення
зобов'язані подати на розгляд комісій, утворених у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах (далі
- комісія), у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи,
підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи, а керівники підприємств, установ, організацій - на розгляд
міжвідомчої комісії довідки за формою та документи, які є підставою для
надання особам статусу учасника бойових дій.
У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу,
підрозділу) або іншим керівником установи, закладу, керівником підприємства, установи, організації документів, необхідних для надання статусу , особа може самостійно звернутися до таких комісій.
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Безкоштовне поховання
Безоплатно для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка
зобов'язалася поховати померлого, здійснюється поховання учасників
бойових дій. Витрати на поховання здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
(стаття 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу»)

Члени сімей учасників бойових дій, на яких поширюються пільги
Пільги, передбачені для учасників бойових дій поширюються на:
сім'ї військовослужбовців та прирівняних до них осіб, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби;
сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців
та інших осіб, належать:
утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим
виплачується пенсія;
батьки;
один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;
2) дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій, визнаних за життя
інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших
причин, які не одружилися вдруге.
3) дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
(стаття 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”)
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