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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, військовослуж-

бовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління 

державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів Украї-

ни військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та те-

риторіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерори-

стичній операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосе-

редньо в районах проведення антитерористичної операції;  

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її прове-

дення у порядку, встановленому законодавством.  

 

Документ, який підтверджує статус учасника антите-
рористичної операції: 
 

довідка з військової частини (органу, підрозділу), або підприємств, уста-

нов, організацій, закладів, у підпорядкуванні яких перебували військові 

частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходи-

ли службу чи працювали особи — учасники антитерористичної операції за 

формою, встановленою додатками 1 та 2 до постанови Кабінету Мініст-

рів 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 прове-

дення антитерористичної операції 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Підстава: _________________________________________________________________. 

Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій. 

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 антитерористи-

чної 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) 

_________________ 

(підпис) 

_____________________________ 

(ініціали та прізвище) 

М.П.     

_________________________________ 

(найменування посади керівника 

підприємства, установи, організації) 

________________ 

(підпис) 

__________________________ 

(ініціали та прізвище) 

М.П.     
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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, зберіга-

ються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в уста-

нові, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. 

(стаття 119 Кодексу законів про працю України, стаття 39 Закону Украї-

ни “Про військовий обов'язок і військову службу”) 

 

Право на пенсію 
 

Пенсіонерам  з  числа  військовослужбовців та осіб, які отримують пен-

сію, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної 

мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворе-

них відповідно до законів України військових формувань, органів та під-

розділів цивільного  захисту виплата пенсій на час такої служби не припи-

няється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійсню-

ється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прий-

няття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий роз-

мір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до            

повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у роз-

мірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку 

з мобілізацією, на особливий період.  

Зазначений порядок збереження, нарахування та виплати пенсій поши-

рюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отриму-

ють пенсію за цим Законом, прийнятих на службу на посади начальниць-

кого 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 реєстра-

ція 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 військовос-

лужбовців та членів їх сімей”)  

 

Пріоритет у працевлаштуванні 
 

За військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали 

на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власно-

сті і господарювання, зберігається при звільненні з військової служби 

право на працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж підпри-

ємство, 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 військо-

вий комісаріат в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів 

України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі середньої місячної за-

робітної 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 працівни-

ків 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 військовос-

лужбовців 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 від-

сутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбов-

ців певної категорії відповідного підрозділу:  

 військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової 

служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, 

матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоро-

влення 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 – 40 кален-
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дарних 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 зале-

жить від вислуги років.  

 у разі наявності навчальної заборгованості у курсантів вищих військо-

вих навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у 

своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, ка-

федри військової підготовки, канікулярна відпустка надається їм після 

ліквідації заборгованості в межах строків, установлених графіком навча-

льного процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути мен-

шою 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 ліку-

вання у зв'язку з хворобою або за сімейними обставинами. 

 військовослужбовцям строкової військової служби за весь період про-

ходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 ка-

лендарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця 

проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці про-

ходження ними строкової військової служби. 

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям мо-

жуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поваж-

них причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не 

більш як 10 календарних днів. 

(стаття 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військо-

вослужбовців 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 без-

посередню 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 ка-

лендарного 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 стаціо-

нарному лікуванні в закладах охорони здоров’я після отриманих під час 

безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній опера-

ції, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, трав-

ми, каліцтва).  

Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та ре-

зервістам виплачуються додаткові винагороди за виконання окремих 

завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитеро-

ристичній 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 захо-

дів 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 заволо-

діння зброєю, бойовою та іншою технікою резервістам та працівникам 

(невійськовослужбовцям) льотного, льотно-підйомного, інженерно-

технічного складу авіації, водіям автотранспортних засобів Національної 

гвардії і Державної прикордонної служби виплачується винагорода в роз-

мірі 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 стаціо-

нарному лікуванні в закладах охорони здоров'я у зв'язку з пораненнями 

(контузіями, травмами, каліцтвами), отриманими під час участі у зазначе-

них операціях і заходах. 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 року № 158) 

 

Надбавка в розмірі 100% грошового забезпечення за виконання особ-

ливо важливих завдань під час проходження служби військовослужбов-

цям, що залучаються Антитерористичним центром та його координацій-

ними 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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Виплата винагород та додаткових винагород здійснюється військовослуж-

бовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 

військових формувань, правоохоронних органів, Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України, Головного управління розвідки Міністер-

ства оборони України, Державної прикордонної служби України, Управ-

ління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку 

та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту 

(далі - військовослужбовці) за місцем проходження служби на підставі 

наказів командирів (начальників) органів військового управління 

(військових частин, закладів, установ, організацій), керівництва військо-

вих формувань та органів державної влади. Командирам (начальникам) 

військових частин (закладів, установ, організацій) - наказами вищих ко-

мандирів (начальників, керівників). 

До наказів про виплату додаткових винагород за виконання окремих 

завдань включаються також військовослужбовці, які під час виконання 

окремих завдань загинули, захоплені в полон або є заручниками, а також 

інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні. При цьому додат-

кові винагороди виплачуються таким членам сімей військовослужбовців: 

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які про-

живають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, 

піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з ди-

тинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утри-

манні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними 

частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають 

дітей. 

 

Винагорода військовослужбовцям (крім резервістів) за безпосередню 

участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції, інших захо-

дах в умовах особливого періоду 

Розмір винагороди визначається, виходячи з розміру посадового окладу 

(у тому числі посадового окладу за посадою, до тимчасового виконання 

обов'язків (завдань) за якою допущено військовослужбовця), окладу за 

військовим (спеціальним) званням, щомісячних додаткових видів місяч-

ного грошового забезпечення постійного характеру, премії, та повинен 

становити не менш як 3000 гривень на місяць. У разі участі у воєнних 

конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особ-

ливого періоду менше одного календарного місяця розмір винагороди 

визначається пропорційно дням участі, виходячи з її розміру, що стано-

вить не менш як 3000 гривень. 

Винагорода виплачується за час, обрахований з дня фактичного початку 

участі військовослужбовців (крім резервістів) у вказаних заходах до дня 

завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах ко-

мандирів (штабу). 



Київська міська державна адміністрація 12 

Винагорода 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). 

Військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь 

в антитерористичній операції, у разі одночасного дотримання таких умов: 

 залучені до проведення; 

 перебувають у підпорядкуванні (виконують завдання) керівництва 

штабу; 

 перебувають у районі проведення. 

Безпосередня участь у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку 

на державному кордоні в районі проведення антитерористичної операції 

здійснюється на підставі розпорядчих документів органів військового 

управління за клопотанням Адміністрації Державної прикордонної служби 

України. 

За клопотанням Адміністрації Державної прикордонної служби України до 

здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордо-

ні можуть залучатись військові частини та підрозділи Збройних Сил Украї-

ни, інших військових формувань та правоохоронних органів за рішенням 

Генерального штабу Збройних Сил України, керівників інших військових 

формувань та правоохоронних органів. 

Підтвердженням безпосередньої участі військовослужбовців у здійсненні 

заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі 

проведення антитерористичної операції є наказ командира військової 

частини Державної прикордонної служби України, який видається у тому 

числі на військовослужбовців інших підрозділів. 

Наказ на виплату винагороди видається за місцем проходження служби 

військовослужбовців. 

Безпосередня участь у відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороня-

ються військовослужбовцями, звільненні таких об'єктів у разі їх захоплен-

ня або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою техні-

кою підтверджується: 

 журналом бойових дій (журналом ведення оперативної обстановки); 

 бойовим донесенням (підсумковим, терміновим та позатерміновим), 

рапортом керівника підрозділу, який виконував завдання. 

Крім того, підтвердними документами є: 

 бойовий наказ командира військової частини для виконання постав-

лених завдань охорони об'єктів (несення служби на блокпостах, звільнен-

ня об'єктів, які захоплені, тощо), письмовий наказ командира військової 

частини, який виконував завдання; 

 запис у книзі прикордонної служби підрозділу охорони державного 

кордону про виконання завдань прикордонними нарядами щодо відбит-
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тя збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовця-

ми, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного 

заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; 

 постова відомість під час охорони об'єкта (блокпоста, базового табо-

ру, складу ракетно-артилерійського озброєння, польового парку тощо), де 

визначені особовий склад, який залучається до охорони, час, місце, по-

рядок виконання завдань, книга служби нарядів та подій, що відбували-

ся. 

 

Додаткові винагороди військовослужбовцям за виконання окремих             

завдань 

1. Додаткова винагорода за успішне виконання бойового завдання 

За успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим 

документом вищого органу військового управління (виплачується на з'єд-

нання, окрему військову частину, установу), виплачується додаткова ви-

нагорода на: 

 бригаду; 

 полк, батальйонно-тактичну групу; 

 батальйон, дивізіон та прирівняні до них військові частини 

(підрозділи); 

 роту, батарею, ескадрилью, взвод, групу та прирівняні до них підрозді-

ли. 

Результати виконання бойового завдання визначаються на підставі: 

 розпорядчого документа вищого органу військового управління про 

постановку бойового завдання військовій частині; 

 бойового наказу (бойового розпорядження) командира військової 

частини; 

 журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки); 

 звітного документа військової частини про виконання завдання 

(бойового донесення, рапорту) із зазначенням кожного військовослуж-

бовця, який брав участь у виконанні завдань. У звітному документі ко-

мандир має право ініціювати призначення винагороди за успішне вико-

нання бойового завдання; 

 розпорядчого документа (наказу) органу військового управління 

(штабу) щодо оцінки результатів виконання бойового завдання, в якому 

зазначаються: досягнення мети операції (завдання бою); орієнтовні по-

казники щодо втрат (збитку), завданих противнику; втрати особового 

складу, озброєння та військової техніки своїх військ; орієнтовні часові та 

просторові показники операції (бою), якими конкретно підрозділами ус-

пішно виконане бойове завдання (батальйоном, ротою, групою або бри-

гадою у цілому тощо) із зазначенням кожного військовослужбовця, який 

брав участь у виконанні такого завдання. 

У разі визнання органом військового управління (штабом) виконаного 
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завдання неуспішним про це вказується у відповідному розпорядчому 

документі із зазначенням причин. 

На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військо-

вого управління (штабу) щодо оцінки результатів виконання бойового 

завдання командиром військової частини, яка виконувала бойове      

завдання, видається наказ про одноразову виплату додаткової винагоро-

ди. 

У разі спільного виконання завдань підрозділами різних військових час-

тин наказ про виплату додаткової винагороди видається органом військо-

вого управління на підставі подання командира зведеного підрозділу, 

який успішно виконав завдання. 

На підставі цього наказу додаткова винагорода розподіляється відповід-

но командиром між підпорядкованими підрозділами з урахуванням їх 

внеску в загальний результат виконання бойового завдання. Наказ ви-

дається із зазначенням розміру винагороди кожній конкретній особі. 

Накази про виплату додаткової винагороди на командирів окремих війсь-

кових частин видаються органами військового управління, у підпорядку-

ванні яких вони перебувають. 

У разі коли в підпорядкуванні командира військової частини перебува-

ють оперативно підпорядковані підрозділи, органи (особовий склад) з 

інших військових частин, підрозділів, наказ видає той командир, який 

отримав задачу на виконання бойового завдання. При цьому витяги з 

наказів про виплату додаткової винагороди направляються до військових 

частин, підрозділів за місцем проходження служби військовослужбовця-

ми і є підставою для виплати такої винагороди. 

2. Додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях 

Безпосередня участь у бойових діях визначається тільки за ті дні, коли 

військовослужбовці виконують завдання на напрямку зосередження ос-

новних зусиль (напрямку головного удару) при: 

 виконанні військовою частиною бойових завдань в умовах безносе-

реднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником; 

 виконанні завдань ракетними військами та артилерії з вогневого ура-

ження противника під час контрбатарейної боротьби. 

Також додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях ви-

плачується за ті дні, коли військовослужбовці беруть участь у: 

 веденні оперативної (військової, спеціальної) розвідки; 

 контррозвідувальному забезпеченні військових формувань та право-

охоронних органів у районі антитерористичної операції в умовах безпо-

середнього зіткнення з противником та (або) взаємного вогневого кон-

такту з ним; 

 здійсненні польотів у район ведення бойових дій (у район антитерори-

стичної операції); 

 веденні повітряного, морського бою. 
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Безпосередня участь у бойових діях визначається на підставі: 

 бойового наказу (бойового розпорядження, рапорту) командира            

військової частини про безпосередню участь військової частини у захо-

дах; 

 наказу командира військової частини (по стройовій частині); 

 журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки), кни-

ги служби нарядів; 

 книги прикордонної служби підрозділу охорони державного кордону; 

 бойового донесення (підсумкового, термінового та позатермінового). 

Бойові донесення (рапорти) про безпосередню участь у бойових діях із 

зазначенням кожного військовослужбовця подаються командирами    

військових частин за підпорядкованістю до органів військового управлін-

ня (штабу). 

За результатом розгляду бойових донесень (рапортів) орган військового 

управління (штаб) підтверджує конкретні дні безпосередньої участі у           

бойових діях зазначених військовослужбовців. 

На підставі підтвердження органу військового управління (штабу) коман-

дир військової частини видає наказ на виплату додаткової винагороди за 

безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях. 

3. Додаткова винагорода за успішне виконання завдань із знищення 

(захоплення) техніки 

Підтвердженням успішного виконання завдання із знищення 

(захоплення) техніки є: 

 журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки); 

 підсумкове бойове донесення (доповідь, рапорт) командира підрозді-

лу, який безпосередньо виконував завдання, та (або) командирів суміж-

них підрозділів, які за результатом візуального спостереження підтвер-

джують знищення (захоплення) техніки. У донесенні (доповіді, рапорті) 

детально зазначаються обставини, місце (координати), час, спосіб зни-

щення, тип знищеної техніки, яким підрозділом або особою знищено, у 

тому числі якщо знищення здійснено силами та засобами інших підрозді-

лів; 

 дані фото- та відеоспостереження з координатами місця знищення 

техніки; 

 особистий рапорт командира екіпажу літака (вертольота), льотчика - 

щодо знищеної техніки; 

 акт оприбуткування трофейного майна - щодо безпосередньо захопле-

ної техніки. 

Рішення про визнання техніки такою, що знищена (захоплена), прийма-

ється на підставі не менше трьох із документів, з яких можливо зробити 

висновок про знищення (захоплення) техніки, і оформлюється наказом 

керівника органу військового управління (штабу). 

У цьому наказі зазначаються обставини, місце, час, спосіб знищення 
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(захоплення) техніки, тип цієї техніки, конкретні особи підрозділу, екіпажу 

та прирівняного до них підрозділу або окрема особа (у разі самостійного 

виконання завдання), які виконали завдання із знищення (захоплення) 

техніки, та зазначається сума додаткової винагороди, що належить кож-

ній особі підрозділу, екіпажу, прирівняного до них підрозділу або особі (у 

разі самостійного виконання завдання), що виконували бойове завдан-

ня, з урахуванням їх внеску. 

Витяги з наказів про результати знищення (захоплення) техніки направ-

ляються до військових частин за місцем проходження служби військово-

службовців. 

(наказ Міністерства оборони України від 2 лютого 2015 року № 49) 

 

Військовослужбовцям підрозділів Центрального управління, органів,          

закладів, установ Служби безпеки України та Штабу Антитерористичного 

центру при Службі безпеки України за безпосередню участь в антитеро-

ристичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку 

на державному кордоні, відбиття збройного нападу на об'єкти, що охоро-

няються військовослужбовцями, звільнення цих об'єктів у разі захоплен-

ня або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою техні-

кою винагорода виплачується з дня фактичного початку участі в операці-

ях і заходах до дня завершення такої участі, також під час перебування 

на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я у зв'язку з пора-

неннями (контузіями, травмами, каліцтвами), отриманими під час участі 

у зазначених операціях і заходах. 

Виплата винагороди здійснюється за наказами Голови СБ України або 

особи, яка його заміщує, першого заступника Голови СБ України - керів-

ника Антитерористичного центру при СБ України на підставі мотивованих 

рапортів керівників підрозділів Центрального управління, органів, закла-

дів, установ СБ України, Штабу Антитерористичного центру при СБ Украї-

ни, погоджених начальником або заступником начальника Штабу Антите-

рористичного центру при СБ України. 

(наказ Центрального управління СБ України від 12 червня 2014 року             

№ 320) 

 

Винагорода за безпосередню участь в антитерористичних операціях, а 

також за час перебування на стаціонарному лікуванні виплачується              

військовослужбовцям Управління в поточному місяці за минулий на під-

ставі наказів по особовому складу. 

Наказ готується кадровим підрозділом на підставі рапортів керівників 

самостійних структурних підрозділів. У наказі зазначається час безпосе-

редньої участі в антитерористичних операціях або перебування на ста-

ціонарному лікуванні (дата початку і завершення), а також розмір вина-

городи у розрахунку на місяць. 
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Місячне грошове забезпечення для розрахунку винагороди обчислюєть-

ся виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомі-

сячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадо-

вого окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний харак-

тер, премія). 

(наказ Управління державної охорони України 19 вересня 2014 року           

№ 560) 

 

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками (крім 

тих, які добровільно здалися в полон), або безвісно відсутніми, збері-

гаються грошове та інші види забезпечення. Сім'ям зазначених військо-

вослужбовців 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 безвіс-

но відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпе-

чення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбов-

ця 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 військово-

службовців та членів їх сімей”)  

 

Одноразова грошова допомога 
 

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової 

служби, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується од-

норазова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забез-

печення за кожний повний календарний рік служби. 
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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. 

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової 

служби, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується од-

норазова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забез-

печення 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. 

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призо-

вом 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 війсь-

кової служби, на якій вони перебували у мирний час, за винятком тих 

осіб, які при звільненні з військової служби у мирний час не набули пра-

ва на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога випла-

чується на день демобілізації таких військовослужбовців. Умови та поря-

док виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, приз-

ваним на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, визна-

чаються Кабінетом Міністрів України.  

Військовослужбовцям виплачуються грошова допомога на оздоровлення 

та державні допомоги сім'ям з дітьми в порядку і розмірах, що визнача-

ються законодавством України.  

Військові формування, військовослужбовці яких загинули чи померли в 

період проходження військової служби, подають їх сім'ям і батькам допо-

могу в проведенні похорону і компенсують матеріальні витрати на риту-

альні 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 держав-

ного страхування військовослужбовців з урахуванням коефіцієнта індек-

сації грошових доходів. 

(стаття 15 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовос-

лужбовців та членів їх сімей”)  



Одноразова грошова допомога у разі загибелі, 
інвалідності або часткової втрати працездатності 
 

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується: 

500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для пра-

цездатних осіб рівними частками всім особам, які мають право на її 

отримання (у разі відмови якоїсь з осіб від отримання одноразової гро-

шової 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 виконан-

ням 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 призва-

но на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходжен-

ня служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов'яз-

ків військової служби або служби у військовому резерві; 

 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інваліднос-

ті I групи,  

 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інваліднос-

ті II групи,  

 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інваліднос-

ті 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 вико-

нання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'я-

заного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення 
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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 розмі-

рі, визначеному Кабінетом Міністрів України, при цьому розмір однора-

зової грошової допомоги не може бути меншим за 70-кратний прожитко-

вий 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'я-

заного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, 

звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три міся-

ці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячно-

го строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали 

місце в період проходження зазначеної служби; 

- 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 пора-

нення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язано-

му або резервісту при виконанні обов'язків військової служби або служби 

у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закін-

чення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок 

захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період прохо-

дження цих зборів, служби у військовому резерві; 

- отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або ка-

ліцтва) під час виконання ним обов'язків військової служби, що призвело 

до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності; 

- отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранен-

ня (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 встановлен-

ня 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 одноразо-

вої грошової допомоги в більшому розмірі, виплата провадиться з ураху-

ванням раніше виплаченої суми. 
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Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, 

передбаченої цим Законом, можуть реалізувати його протягом трьох ро-

ків з дня виникнення у них такого права. 

(статті 16 - 16-4 Закону України “Про соціальний і правовий захист війсь-

ковослужбовців та членів їх сімей”)  

 

У разі загибелі (смерті) працівника міліції, який перебував на службі в 

органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов'язків 

сім'ї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується 

одноразова грошова допомога в розмірі 500-кратного прожиткового 

мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, в порядку та на 

умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. 

У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику 

міліції під час виконання ним службових обов'язків, яке призвело до 

встановлення йому інвалідності, а також інвалідності, що настала в пері-

од 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 грошо-

ва допомога в розмірі: 

 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності I групи,  

 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності II групи,  

 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності III групи 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 разі отримання працівником міліції поранення (контузії, травми або 

каліцтва) під час виконання ним службових обов'язків, що призвело до 

часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, од-

норазова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі, ви-

значеному Кабінетом Міністрів України. При цьому розмір одноразової 

грошової допомоги не повинен бути меншим за 20-кратний прожитковий 

мінімум, встановлений законом для працездатних осіб, та більшим за 

100-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працезда-

тних осіб. 

(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 загибло-

го (померлого), а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям випла-

чується одноразова грошова допомога у розмірі десятирічного грошово-

го забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він 

обіймав. 

У разі травми або поранення, заподіяного особі рядового чи начальниць-

кого 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 виконан-

ням службових обов'язків, залежно від ступеня втрати працездатності 

такій особі виплачується одноразова грошова допомога у розмірі до          

п'ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою. Визначен-

ня ступеня втрати працездатності особою рядового чи начальницького 

складу служби цивільного захисту у період проходження служби у кожно-

му випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному поряд-

ку 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 міні-

муму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати до-

помоги. 

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, Адмі-

ністрації Державної прикордонної служби України, Управлінню державної 

охорони України під час проведення антитерористичної операції присво-

ювати в порядку заохочення учасникам антитерористичної операції чер-

гові спеціальні звання до полковника (капітана 1 рангу) включно неза-

лежно від займаної посади та строків вислуги у відповідному званні. 

(Указ Президента України від 19 травня 2014 року № 480/2014, поста-

нова 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 організа-

ціями 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 військово-

службовців та членів їх сімей”)  

 

Спеціальне медичне обслуговування 
 

Військовослужбовці ЗС України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, Національної гвардії України, Служби без-

пеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикор-

донної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, Управлін-

ня державної охорони України, особи рядового, начальницького складу і 

військовослужбовці МВС України, які, захищаючи незалежність, суверені-

тет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній 

операції на сході України та зазнали поранення, контузії чи іншого ушко-

дження здоров'я, мають право на безоплатне медичне обслуговування 

(лікування, медичну реабілітацію та інше) в Клінічній лікарні "Феофанія" 

Державного управління справами. Медична допомога надається закла-

дами охорони здоров'я невідкладно. 

(Постанова Верховної Ради України від 19 травня 2014 року № 1286-

VII) 



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 форму-

вання та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

Медичне забезпечення основних працівників професійних аварійно-

рятувальних 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, передба-

чених на утримання цих служб. 

(стаття 117 Кодексу цивільного захисту України) 

 

Санаторно-курортне лікування 
 

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служ-

би) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на сана-

торно-курортне лікування та відпочинок у відомчих санаторіях, будинках 

відпочинку, пансіонатах і на туристських базах з пільговою оплатою вар-

тості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів 

України. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбов-

ців, 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 ліку-

вання в госпіталях, путівки надаються безоплатно.  

Військовослужбовці строкової військової служби, курсанти (слухачі) ви-

щих військових навчальних закладів та курсанти вищих навчальних           

закладів, які мають військові навчальні підрозділи, навчальних центрів 

(частин), військовослужбовці-жінки за наявності медичних показань за-

безпечуються безоплатним санаторно-курортним лікуванням.  

Військовослужбовці, які отримали захворювання, пов'язане з виконан-

ням обов'язків військової служби, після лікування у військово-медичному 

закладі охорони здоров'я мають право на позачергове одержання путі-

вок до відомчих санаторно-курортних та оздоровчих закладів.  

Військовослужбовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами пра-

ці, а також при особливому характері їх служби, військовослужбовцям, 

які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасникам бойових дій і при-
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рівняним до них особам путівки для санаторно-курортного лікування на-

даються у першу чергу.  

(стаття 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист військово-

службовців та членів їх сімей”) 

 

Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ма-

ють право на санаторно-курортне лікування в санаторно-курортних             

закладах центрального органу виконавчої влади, який забезпечує форму-

вання 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 направляють-

ся після лікування в закладах охорони здоров'я до санаторію для продов-

ження лікування, путівки надаються безоплатно. 

Особи, звільнені із служби цивільного захисту, визнані інвалідами I та II 

групи внаслідок захворювання, травми або поранення, пов'язаних з про-

ходженням служби, забезпечуються путівками для санаторно-курортного 

лікування незалежно від виду пенсії, яку вони отримують. Інваліди III гру-

пи, звільнені із служби за станом здоров'я, які отримують пенсію по інва-

лідності, забезпечуються путівками для санаторно-курортного лікування 

за наявності медичних показань за рахунок коштів, передбачених на 

утримання центрального органу виконавчої влади, який забезпечує фор-

мування та реалізує державну політику у цій сфері. 

Особи, які безпосередньо брали участь у проведенні аварійно-

рятувальних 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 медико-

психологічної реабілітації строком не менш як 14 діб, а ті з них, які отри-

мали 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 реабілі-

тацію 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 на-

дають лікарсько-експертні комісії ДСНС України. 

(стаття 117 Кодексу цивільного захисту України) 
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Органи праці та соціального захисту населення забезпечують за рахунок 

коштів державного бюджету безоплатними путівками до санаторно-

курортних закладів: 

 ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та 

інвалідів до санаторіїв, що належать до сфери управління Міністер-

ства соціальної політики України; 

 Інвалідів усіх категорій. 

Зазначені особи повинні за зареєстрованим місцем проживання перебу-

вати на обліку в органах праці та соціального захисту населення для са-

наторно-курортного лікування. 

 

Путівки видаються зазначеним особам, відповідно до медичних реко-

мендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конк-

ретної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок. 

 

Інваліди війни забезпечуються путівками позачергово щороку. 

Учасники бойових дій забезпечуються путівками щороку. 

Особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”забезпечуються путівками 1 раз на 

2 роки. 

Інваліди із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і за-

хворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками у 

порядку черговості в міру надходження путівок відповідно до медичних 

рекомендацій: 

 І та ІІ групи — до санаторіїв спинального профілю з лікуванням 

строком на 45 днів; 

 ІІІ групи — до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18—

21 день. 

 

Органами праці та соціального захисту населення не забезпечуються 

путівками особи, яких визнано ветеранами відповідно до Закону України 

“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та військовослужбовців 

і членів їх сімей та осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону Украї-

ни “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та 

деяких інших осіб” (крім військовослужбовців строкової служби з числа 

осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів вій-

ни, гарантії їх соціального захисту”). 

 

Такі категорії осіб проходять санаторно-курортне лікування у відомчих 

санаторіях. 



Київська міська державна адміністрація 34 

Протезування та ортезування 
 

Військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники 

Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, особи рядового, начальницького складу, військо-

вослужбовці та працівники МВС, Управління державної охорони, Держ-

спецзв'язку, інших утворених відповідно до законів військових форму-

вань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, за-

безпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов'язаних із запобіганням, 

виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували без-

посередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також 

працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосе-

редньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведен-

ня у порядку, встановленому законодавством, а також мирні громадяни, 

які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за 

умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень 

(далі - постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечують-

ся технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встанов-

лення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи 

висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних 

закладів.  

Медичні показання до забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації визначають для постраждалих внаслідок антитерористичної 

операції, яким не встановлено інвалідність, - військово-лікарські комісії 

(далі - ВЛК) з оформленням відповідного рішення чи ЛКК з оформленням 

відповідного висновку.  

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції пріоритетно 

забезпечуються взуттям на протези нижніх кінцівок, взуттям на ортези 

(апарати, тутори) нижніх кінцівок та ортопедичним взуттям при таких па-

тологіях нижніх кінцівок: 

 різко виражена деформація стопи - варусна, вальгусна (з (або без) 

розпластаністю переднього відділу стопи, відхиленням першого пальця III 

- IV ступеня), наявність молоткоподібних пальців; 

 різниця у довжині нижніх кінцівок більш як 3 сантиметри - для дорос-

лих; 

 слоновість, набряки внаслідок хронічного лімфостазу нижніх кінцівок, 

гігантизм (за умови наявності перевищення співвідношення обхвату в 

пучковій частині стопи (перетин 0,72/0,68) над довжиною стопи (L) більш 

як 20 міліметрів та перевищення параметрів обхвату гомілки більш як 

500 міліметрів - для взуття для дорослих); 

 неврологічні захворювання, що призводять до деформації стоп та суг-

лобів усіх видів деформації; 
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 облітеруючий ендартеріїт (атеросклероз) однієї або двох ніг III ступеня 

за наявності трофічних виразок; 

 ампутація стопи за Лісфранком, Шопаром, Горанжо; 

 різниця у довжині стоп (2 сантиметри і більше); 

 деформація стопи, що потребує виготовлення взуття на індивідуально-

му ортопедичному копилі (за гіпсовим зліпком або ортопедичному копилі, 

припасованому до індивідуальних вимог пацієнта); 

 падаюча стопа.  

Облік інвалідів, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації (далі - облік), ведуть органи 

соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання 

осіб. 

Інваліди та постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечу-

ються: 

 двома парами ортопедичного взуття на два роки; 

 за наявності довідки з місця роботи, служби або навчання - двома 

парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки. 

Протези та ортези підвищеної функціональності, перелік яких визначаєть-

ся Мінсоцполітики, видаються з розрахунку один виріб на чотири з поло-

виною роки, в тому числі протези та ортези, що видаються інвалідам, 

постраждалим внаслідок антитерористичної операції, які працюють, слу-

жать, навчаються, та інвалідам, постраждалим внаслідок антитерористич-

ної операції з численними ураженнями кінцівок.  

Протези та ортези підвищеної функціональності, перелік яких визначаєть-

ся Мінсоцполітики, видаються з розрахунку один виріб на чотири з поло-

виною роки, в тому числі протези та ортези, що видаються інвалідам, 

постраждалим внаслідок антитерористичної операції, які працюють, слу-

жать, навчаються, та інвалідам, постраждалим внаслідок антитерористич-

ної операції з численними ураженнями кінцівок. 

Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, їх законний 

представник можуть відмовитися шляхом подання письмової заяви від 

технічного засобу реабілітації, який у такому разі видається наступному 

за списком інваліду, що перебувають на обліку та потребують такого за-

собу. У разі відсутності зазначеної заяви складається акт про відмову. 

Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, які відмови-

лися від технічного засобу реабілітації, знімаються з обліку на строк екс-

плуатації такого засобу. 

У разі зміни медичних показань, що підтверджується індивідуальною про-

грамою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК, у період між подан-

ням заявки та фактичним виготовленням засобу реабілітації інвалід, пост-

раждалий внаслідок антитерористичної операції, їх законний представ-

ник можуть відмовитися від замовленого засобу та замовити інший засіб 

реабілітації. 
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У разі отримання інвалідом, постраждалим внаслідок антитерористичної 

операції, їх законним представником неякісного технічного засобу реабі-

літації або такого, що не відповідає вимогам, зазначеним у заявці, спеці-

аліст органу соціального захисту населення або сервісного центру скла-

дає акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповід-

ного засобу. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його 

поставку, а інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної опера-

ції, позачергово видається інший засіб реабілітації за рахунок коштів під-

приємства. 

У разі смерті інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної опе-

рації, засіб реабілітації видається наступному за списком інваліду, пост-

раждалому внаслідок антитерористичної операції, що перебувають на 

обліку та потребують такого засобу. 

У разі відсутності інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної 

операції, за місцем проживання, зазначеним у заявці, спеціалісти органу 

соціального захисту населення та сервісного центру складають акт про 

відсутність інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, 

за місцем проживання, копія якого надсилається рекомендованим лис-

том з повідомленням інваліду, постраждалому внаслідок антитерористич-

ної операції, дитині-інваліду. Якщо протягом 30 днів з дня надіслання ак-

та органом соціального захисту населення інвалід, постраждалий внаслі-

док антитерористичної операції, не отримали технічний засіб реабілітації 

та не надали з поважних причин документ, що підтверджує їх відсутність 

за місцем проживання (перебування в закладах охорони здоров'я, реабі-

літаційному центрі тощо), технічний засіб реабілітації може бути виданий 

наступному за списком інваліду, постраждалому внаслідок антитерорис-

тичної операції, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.  

У разі коли інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, 

не можуть користуватися технічними засобами реабілітації серійного 

виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою, а для пост-

раждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено 

інвалідність, - рішенням ВЛК або висновком ЛКК, орган соціального за-

хисту населення подає заявку на виготовлення таких засобів за індивіду-

альним замовленням в установленому Мінсоцполітики порядку. 

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечу-

ються одним виробом на вибір таких видів: 

1) допоміжні засоби для особистої гігієни: 

кріслом-стільцем; сидінням на унітаз; сидінням-надставкою на унітаз; 

сидінням для ванни; сидінням для душу; табуретом; стільцем; 

східцями; східцями з поручнем; підставкою до ванни; 

2) засоби для ходіння, керованими однією рукою, та засоби для ходін-

ня, керованими обома руками: палицями; палицями з трьома або більше 

ніжками; милицями ліктьовими; милицями з опорою на передпліччя; ми-
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лицями паховими; ходунками-рамками; ходунками на колесах; ходунка-

ми-стільцями; ходунками-столами; 

3) меблі: 

столом-партою, стійкою-партою, столом робочим; 

табуретом, стільцем. 

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції, можуть 

бути забезпечені базовими моделями технічних засобів реабілітації (крім 

засобів для пересування) на мінімальний строк, передбачений перелі-

ком або моделями, що мають підвищену надійність чи розширені функції, 

на максимальний строк, передбачений переліком. 

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції, забезпе-

чуються кріслами колісними таких видів: 

універсальні - призначені для пересування у приміщенні та поза при-

міщенням; 

дорожні - призначені для пересування дорогами з твердим покриттям; 

універсальні для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитеро-

ристичної операції (крім спортивних) - призначені для пересування в при-

міщенні та поза приміщенням, високоманеврені, із задніми привідними 

колесами та можливістю регулювання положення центру маси; 

дорожні для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерорис-

тичної операції - призначені для пересування дорогами з твердим пок-

риттям, з подвійним ручним керуванням та механічним приводом, висо-

команеврені та з можливістю регулювання положення центру маси. 

Активними інвалідами, постраждалими внаслідок антитерористичної опе-

рації є особи, які здатні до самообслуговування, потребують мінімально-

го стороннього догляду, самостійно пересуваються на кріслі колісному 

значну частину часу та ведуть активний спосіб життя (навчаються, працю-

ють, служать, займаються спортом, залучені до громадської діяльності, 

активної реабілітації тощо). 

(постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року № 321) 

 

Механізм безоплатного забезпечення військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвар-

дії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядо-

вого і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, 

Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інших утворених відпо-

відно до законів військових формувань, які внаслідок захворювання, 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі 

в антитерористичній операції та/або забезпечення її проведення 

(здійснення заходів, пов'язаних із попередженням, виявленням і припи-

ненням терористичної діяльності), захищаючи незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України, втратили функціональні можливості 

кінцівки або кінцівок (далі - учасники антитерористичної операції, які 
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втратили функціональні можливості кінцівок), протезуванням та/або орте-

зуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями вигото-

влення, які відсутні в Україні (далі - протезування (ортезування), у вигляді 

надання їм грошової допомоги шляхом безготівкового перерахування 

коштів: 

 закордонним підприємствам, установам чи організаціям, в яких буде 

здійснюватися протезування (ортезування) учасників антитерористичної 

операції, які втратили функціональні можливості кінцівок (далі - закордон-

ні надавачі спеціалізованої допомоги); 

 на рахунок учасника антитерористичної операції, який втратив функці-

ональні можливості кінцівок, для оплати вартості проїзду, проживання та 

харчування його та супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном. 

Протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності є виро-

би, які забезпечують безпечне і надійне їх функціонування триваліший 

час, мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характе-

ристики і дають можливість учасникам антитерористичної операції, які 

втратили функціональні можливості кінцівок: 

 виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями; 

 вести активний спосіб життя (заняття спортом, туризм тощо); 

 забезпечувати догляд за дітьми та особами, які втратили працездат-

ність. 

Грошова допомога, пов'язана з безоплатним забезпеченням протезуван-

ня (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив фун-

кціональні можливості кінцівок, включає оплату витрат на: 

 протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, 

який втратив функціональні можливості кінцівок, закордонним надава-

чем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні); 

 проїзд (крім квитків 1 класу та бізнес-класу), проживання (крім номе-

рів підвищеної комфортності) та харчування учасника антитерористичної 

операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супро-

воджуючої особи (у разі потреби) за кордоном. 

Попередній розгляд документів щодо протезування (ортезування) учасни-

ка антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості 

кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Державній 

службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної опера-

ції. 

Для остаточного розрахунку учасник антитерористичної операції, який 

втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представ-

ник подає протягом 10 робочих днів після повернення із-за кордону                 

службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 

відповідні підтверджуючі документи. 

(постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 518) 
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Найменування 

управління 

Адреса Контактний  

телефон 

Голосіївське РУПСЗН 03040 м. Київ, вул. Ломоносова, 5/3 

03040 м. Київ, вул. Бубнова, 5  

(044) 258-15-49 

(044) 257-71-83 

(044) 258-15-49 

Дарницьке РУПСЗН 02121 м. Київ, Харківське шосе, 176-Г (044) 564-43-90 

Деснянське РУПСЗН 02232 м. Київ, вул. Закревського, 87-Д 

02225 м. Київ, просп. Маяковського, 

15 

(044) 530-14-14 

(044) 530-14-05 

(044) 530-42-22 

(044) 530-14-30 

(044) 533-72-51 

(044) 515-66-00 

Дніпровське РУПСЗН 02125 м. Київ, вул. Курнатовського, 7-а (044) 510-78-61 

(044) 512-24-86 

Оболонське РУПСЗН 04209 м. Київ, вул. Озерна, 18-А (044) 467-98-66 

(044) 489-93-64 

(044) 467-98-68 

Печерське РУПСЗН 01015 м. Київ, вул. Цитадельна, 4/7 (044) 288-51-24 

(044) 254-35-37 

(044) 280-45-55 

(044) 254-35-33 

(044) 280-22-29 

Подільське РУПСЗН 04071 м. Київ, вул. Ярославська, 31-Б (044) 417-23-13 

(044) 425-88-41 

(044) 425-85-17 

Святошинське РУПСЗН 03146 м. Київ, вул. Гната Юри, 14-Б (044) 405-92-74 

(044) 405-92-68 

Солом’янське РУПСЗН 03186 м. Київ, просп. Повітро-

флотський, 40 

03067 м. Київ, вул. Гарматна, 29/31 

(044) 207-39-08 

(044) 245-21-99 

(044) 456-66-45 

(044) 456-58-79 

Шевченківське РУПСЗН 01135 м. Київ, просп. Перемоги, 5 

03055 м. Київ, просп. Перемоги, 15 

(044) 236-60-47 

(044) 236-19-42 

Департамент соціальної політики 

Київської міської державної адмі-

ністрації 

03165 м. Київ, просп. Комарова, 7 (044) 497-57-42 

(044) 497-57-15 

Київський міський центр по нара-

хуванню та здійсненню соціаль-

них виплат 

03165 м. Київ, просп. Комарова, 7 (044) 404-21-88 

(044) 404-21-15 
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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 нормативно-правовими 

актами. 

Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казар-

мах (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 служ-

би) 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 постій-

ного 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 части-

ни, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких 

казармах повинні відповідати вимогам, які пред'являються до гуртожит-

ків, що призначені для проживання одиноких громадян. Для інших війсь-

ковослужбовців військова частина зобов'язана орендувати житло для 

забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім'ї або за бажан-

ням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за під-

найом (найом) жилого приміщення.  

Курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчаль-

них 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 ком-

пенсація за піднайом (найом) жилого приміщення.  

За військовослужбовцями, які вступили на військову службу за контрак-

том, зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на 

Житлові права 
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військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потре-

бують 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 поза-

чергово 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 на-

даються 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 військово-

службовців та членів їх сімей”)  

 

Жила площа працівника міліції, в тому числі працюючим на транспорті, 

надається місцевими радами, відповідними міністерствами та відомства-

ми 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 підрозді-

лів цивільного захисту, які потребують поліпшення житлових умов, на-

дається державними адміністраціями, органами місцевого самовряду-

вання 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 таки-

ми особами зберігається право на жилу площу, яку вони займали до всту-

пу на службу цивільного захисту. Вони не можуть бути виключені із спис-

ків громадян, взятих на квартирний облік. У разі продовження служби 

понад 5 років забезпечення зазначених осіб жилими приміщеннями за 

місцем служби проводиться на загальних підставах. 
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Особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного 

захисту, а також ті, хто перебував на службі не менш як 20 років, та при-

рівняні 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 тримі-

сячний 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 поранен-

ня (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 потре-

бують поліпшення житлових умов, забезпечуються протягом трьох міся-

ців 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 рятуваль-

ників, загиблих (померлих) під час виконання ними службових обов'язків, 

зберігається право на одержання житла, у тому числі на умовах, передба-

чених 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 військо-

вослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час про-

ходження військової служби, надається 50% знижка плати за користуван-

ня житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги 

(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жи-

лих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передба-

чених законодавством, 50%  знижка плати за встановлення і користуван-

ня квартирним телефоном.  

(стаття 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовос-

лужбовців та членів їх сімей”)  

 

Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50% знижка плати за 

користування житлом та комунальними послугами, за паливо в межах 
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норм, встановлених законодавством. За дітьми працівника міліції, який 

загинув або помер у зв'язку з виконанням службових обов'язків, до до-

сягнення 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 фор-

ми 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 одер-

жання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого бу-

динку, господарських будівель і споруд в населених пунктах, обраних ни-

ми для проживання з урахуванням встановленого порядку.  

 

Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділян-

ки 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 інвалі-

дами під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажан-

ня побудувати приватні жилі будинки.  

(стаття 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовос-

лужбовців 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 житло-

вих умов, мають право на безоплатне надання місцевими державними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських буді-

вель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного і гаражного 

будівництва, ведення особистого селянського господарства, садівництва, 

городництва в населених пунктах, обраних ними для проживання, в уста-

новленому 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 повно-

важень виділяють земельні ділянки і можуть надавати допомогу в будів-

ництві приватного житлового будинку та придбанні будівельних матеріа-

лів 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) 
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Кредитування житла 
 

Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і 

більше та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одер-

жання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання 

приватного жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашен-

ням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок кош-

тів, 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 військово-

службовців та членів їх сімей”)  

 

Працівники міліції мають право на одержання кредитів на індивідуальне і 

кооперативне житлове будівництво в розстрочку на 20 років з погашен-

ням 50 процентів наданої позики за рахунок відповідних фондів Міністер-

ства 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 одер-

жання на пільгових умовах кредиту банку на індивідуальне житлове будів-

ництво або на придбання приватного житлового будинку (квартири) на 

строк до 20 років з погашенням за рахунок коштів, призначених у Дер-

жавному бюджеті України, для тих, хто має загальний строк служби, у то-

му числі військової або внутрішньої служби, більш як 15 років - 50% як 

20 років - 75%, більш як 25 років - 100% кредиту банку. Зазначений кре-

дит надається особі рядового чи начальницького складу органів і підроз-

ділів цивільного захисту тільки один раз протягом усього часу проходжен-

ня 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 осо-

би, які стали інвалідами I чи II групи, члени сімей військовослужбовців, 

які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження війсь-

кової служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність 
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жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлово-

го фонду.  

(стаття 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військово-

службовців 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 звільнен-

ня із служби за станом здоров'я, віком, а також особи, які стали інваліда-

ми I чи II групи, члени сімей осіб рядового і начальницького складу орга-

нів і підрозділів цивільного захисту, які загинули (померли) або пропали 

безвісти під час проходження служби, мають право на безоплатне одер-

жання в приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у 

будинках державного житлового фонду, відповідно до закону. 

(стаття 119 Кодексу цивільного захисту України) 

 

Спеціальний квартирний облік 

 

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 гро-

шової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, а в 

разі її розформування — у військових комісаріатах і квартирно-

експлуатаційних частинах районів та користуються правом позачергово-

го 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 військово-

службовців та членів їх сімей”) 
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Безоплатний проїзд 

 

Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:  

1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком так-

сі) 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, примісь-

кого та міжміського сполучення (за винятком таксі) - тільки військово-

службовці строкової військової служби.  

При переведенні військовослужбовців на нове місце проходження війсь-

кової 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 окремо-

му 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, по-

вітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:  

1) від місця проживання до місця проходження військової служби війсь-

ковослужбовця 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 прожи-

вання 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, - ін-

шими 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.  

Пільги на транспорт та зв'язок  
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Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасни-

ки бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослуж-

бовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходжен-

ня 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 автобуса-

ми приміських маршрутів. Вони мають право на 50% знижку при корис-

туванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним 

транспортом відповідно до закону.  

Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового місця про-

ходження 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 військово-

службовців 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 служ-

би, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, 

а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.  

Військовослужбовці строкової військової служби мають право безоплат-

но відправляти й одержувати листи. Безоплатними поштовими посилками 

відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військо-

ву службу.  

(стаття 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військово-

службовців та членів їх сімей”)  

 

 



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 відри-

вом 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 трудово-

го договору у зв'язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в ін-

шу місцевість. При тимчасовій втраті працездатності листки непрацездат-

ності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 

100% середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового ста-

жу. 

Місцеві ради: 

 працевлаштовують у першочерговому порядку дружин військовослуж-

бовців строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності 

або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюван-

ні підприємства, установи, організації;  

 надають позачергово місця дітям військовослужбовців та дітям війсь-

ковослужбовців, 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 пун-

ктів 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 про-

ходження 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 утриман-

ні, 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 за-

безпечення здійснюється членам сімей військовослужбовців. 

(Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей”)  
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Пільги членам сімей військовослужбовців 
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Додаткові гарантії учасникам антитерори-
стичної операції, передбачені Київською 
міською владою 

Київською міською радою прийнято ряд рішень щодо встановлення до-

даткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх 

сімей, а саме: 

 виплата щорічної одноразової матеріальної допомоги учасникам ан-

титерористичної операції (без залежності від надання статусу учасника 

бойових дій) у сумі 2500 грн. (рішення Київради від 9 жовтня 2014 року                  

№ 271/271, від 9 грудня 2014 року № 525/525 та від 25 грудня 2014 

року № 736/736) та  

 покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей (без залежності від надан-

ня статусу учасника бойових дій) в залежності від кількості осіб, які про-

живають: 1 ос. – 340 грн., 2 ос. – 604 грн., 3 ос. – 850 грн., 4 і більше 

ос. – 1083 грн. (рішення Київради від 9 грудня 2014 року № 525/525 та                       

від 4 березня 2015 року № 164/1029) 

 виплата одноразової матеріальної допомоги членам сімей учасників 

антитерористичної операції на поховання (без залежності від надання 

статусу учасника бойових дій) у сумі 2500 грн. (рішення Київради від 9 

жовтня 2014 року № 271/271 та від 9 грудня 2014 року № 525/525); 

 компенсація витрат на дороговартісне лікування та складне протезу-

вання (без залежності від надання статусу учасника бойових дій) за окре-

мим рішенням комісії з вирішення питань надання допомоги киянам-

учасникам антитерористичної операції, утвореної розпорядженням вико-

навчого органу Київської місткої ради (Київської міської державної адмі-

ністрації) від 12 листопада 2014 року № 1323 (рішення Київради                  

від 9 жовтня 2014 року № 271/271, від 9 грудня 2014 року № 525/525,            

від 25 грудня 2014 року № 736/736 та від 4 березня 2015 року                         

№ 164/1029). 

 Рішеннями Київської міської ради від 4 вересня 2014 року № 45/45 

та від 4 березня 2015 року № 164/1029 встановлено порядок доставки 

тіл загиблих учасників антитерористичної операції із зони проведення 

антитерористичної операції до м. Києва. 

 Рішенням Київської міської ради від 4 березня 2015 року                   

№ 165/1030 встановлено порядок проходження соціально-психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та чле-

нів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції. 

http://kievcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1323-12112014.pdf
http://kievcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1323-12112014.pdf


Київська міська державна адміністрація 58 



Київська міська державна адміністрація 59 



Київська міська державна адміністрація 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Київська міська державна адміністрація 61 



Київська міська державна адміністрація 62 

 



Рішенням Київської міської ради від 13 листопада 2014 року                                

№ 355/355 комунальному підприємству «Спецжитлофонд» надано дозвіл 

на розробку проекту землеустрою, а рішенням від 26 жовтня 2014 року 

№ 753/753 відведено земельні ділянки загальною площею 10,93 га для 

житлового будівництва (малоповерхового – до 4-х наземних поверхів) 

для учасників антитерористичної операції (поранених і членів сімей, в 

яких учасники антитерористичної операції загинули при проведенні анти-

терористичної операції) та для соціально-побутового будівництва в                       

с. Биківня. 

Відведення земельних ділянок на комунальне підприємство 

«Спецжитлофонд» пов’язане із потребою зняття з учасників антитерорис-

тичної операції та членів їх сімей фінансового навантаження за розробку 

проектної документації та підготовку території. 

Розподілом земельних ділянок займається робоча група, утворена розпо-

рядженням Київського міського голови від 11 листопада 2014 року              

№ 397, до складу якої увійшли представники учасників антитерористич-

ної операції. 

Станом на сьогодні робочою групою досягнута домовленість про виділен-

ня членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної опе-

рації (І черга) та пораненим внаслідок участі в антитерористичній опера-

ції (ІІ черга) земельних ділянок площею 0,06 га за списками та в чергово-

сті, підготовленими представниками учасників антитерористичної опера-

ції. Паралельно проводиться пошук додаткових земельних ділянок для 

виділення учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. 
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Виділення земельних ділянок та малопо-
верхове будівництво 
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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, на-

чальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внут-

рішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворе-

них відповідно до законів України військових формувань, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали без-

посередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її прове-

дення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної опера-

ції, 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 соціаль-

ного захисту») 

Райони проведення антитерористичної операції та терміни її проведення 

визначаються Антитерористичним центром при СБУ: Донецька і Лугансь-

ка 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 працівни-

кам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвід-

ки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і 

начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управ-

ління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, військових фор-

мувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну ціліс-

ність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах про-

ведення антитерористичної операції: документи про безпосереднє залу-

чення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її 

проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведен-

ня антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою 

виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіаль-
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ної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпо-

ряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових 

донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зве-

день, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фак-

тами отримання поранень); 

працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її прове-

дення: 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, пос-

відчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних 

(службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також доку-

менти, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, уста-

нов, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження. 

 

Який орган надає статус 
 

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжві-

домчою 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 Держспец-

трансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспец-

зв'язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань. До складу міжвідомчої комі-

сії 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 пра-

цювали 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 під-

приємства, установи, організації документів, необхідних для надання ста-

тусу , особа може самостійно звернутися до таких комісій. 



Київська міська державна адміністрація 69 



Київська міська державна адміністрація 70 



Київська міська державна адміністрація 71 

Безкоштовне поховання 
 

Безоплатно для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зо-

бов'язалася поховати померлого, здійснюється поховання учасників           

бойових дій. Витрати на поховання здійснюються за рахунок коштів міс-

цевих бюджетів.  

(стаття 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу») 

 

Члени сімей учасників бойових дій, на яких поширю-
ються 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, захища-

ючи 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, виплачу-

ється 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 фор-

мою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та 

професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчаль-

них закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. 

(стаття 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціа-

льного захисту”) 
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ДОВІДКА 

про допомогу учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей 

з боку Київської міської ради та її виконавчого органу 

(Київської міської державної адміністрації) 

(станом на 10 березня 2015 року) 

 

Утворення тимчасової контрольної комісії 

3 липня 2014 року Київською міською радою рішенням № 19/19 утво-

рено тимчасову комісію Київської міської ради з питань забезпечення 

киян, які беруть участь в антитерористичній операції, мето якої є конт-

роль за посиленням матеріального, організаційного та методичного за-

безпечення киян, які беруть участь в антитерористичній операції на сході 

України, перевірку належних умов для військової підготовки, інформуван-

ня громадськості про потреби киян, які беруть участь в антитерористич-

ній операції, координування діяльності громадських організацій, благо-

дійних фондів, волонтерських рухів, інших громадських ініціатив, органів 

державної влади та місцевого самоврядування з метою надання допомо-

ги киянам, які беруть участь в антитерористичній операції на сході Украї-

ни. До складу тимчасової контрольної комісії увійшли депутати Київської 

міської ради – представники різних депутатських фракцій. 

 

Утворення Координаційної ради та її органів 

Розпорядженням Київського міського голови від 3 вересня 2014 року  

№ 207 утворено Координаційну раду з питань підтримки киян, які беруть 

участь у антитерористичній операції у східних областях України та перемі-

щених із тимчасово окупованої території і зони проведення антитерорис-

тичної операції осіб. 

Основним завданням Координаційної ради визначено контроль за поси-

ленням матеріального, організаційного та методичного забезпечення 

киян, які беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, 

перевірку належних умов для військової підготовки, інформування гро-

мадськості про потреби киян, які беруть участь в антитерористичній опе-

рації, координування діяльності громадських організацій, благодійних 

фондів, волонтерських рухів, інших громадських ініціатив, органів держа-

вної влади та місцевого самоврядування з метою надання допомоги кия-

нам, які беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, та 

переміщених із тимчасово окупованої території і зони проведення анти-

терористичної операції осіб. 

До складу Координаційної ради увійшли Київський міський голова, засту-

пник міського голови – секретар Київради, перший заступник та заступ-

ники голови Київської міської державної адміністрації, керівник апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), депутати Київської міської ради. 

Відповідальні за роботу з Координаційною радою визначені у кожному 
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структурному підрозділі виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та у кожній районній в м. Киє-

ві державній адміністрації. 

У складі Координаційної ради утворено в якості робочих органів: 

робоча група із забезпечення діяльності Координаційної ради з 

питань підтримки киян, які беруть участь у антитерористичній 

операції у східних областях України та переміщених із тимча-

сово окупованої території і зони проведення антитерористич-

ної операції осіб. (рішення Координаційної ради від 19 січня 

2015 року № 1) з метою запровадження принципу «єдиного 

вікна» для звернень учасників антитерористичної операції у 

східних областях України та переміщених із тимчасово окупо-

ваної території і зони проведення антитерористичної опера-

ції осіб; 

Інформаційний центр для інформування осіб, які постраждали під 

час виконання обов'язків військової служби (службових обо-

в'язків), та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів 

про їх права та гарантії реалізації таких прав в Україні 

(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 

2015 року № 114) з метою координації оперативного надан-

ня інформації структурними підрозділами виконавчого орга-

ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі-

ністрації) особам, які постраждали під час виконання обо-

в'язків військової служби (службових обов'язків), та членів їх 

сімей, а також членів сімей загиблих військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів про їх права та гарантії 

реалізації таких прав в Україні. 

Координацію діяльності вказаних робочих органів здійснює керівник 

апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

До діяльності Координаційної ради залучені представники волонтерських 

організацій. 

На виконання доручення Київського міського голови від 19 січня 2015 

року № 4 утворюється Рада волонтерів при Київському міському голові. 

 

Встановлення додаткових соціальних гарантій 

Київською міською радою прийнято ряд рішень щодо встановлення до-

даткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх 

сімей, а саме: 

- виплата щорічної одноразової матеріальної допомоги учасникам анти-

терористичної операції 

- покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг учасникам анти-
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терористичної операції та членам їх сімей  

Кошторисні призначення на 2014 рік: 16,3 млн. грн. 

Кошторисні призначення на 2015 рік: 93,5 млн. грн. 

Виплати за 2014 рік: 4785 ос. на загальну суму 11,9625 млн. грн. 

- виплата одноразової матеріальної допомоги членам сімей учасників 

антитерористичної операції на поховання  

Кошторисні призначення на 2014 рік: 5,4 млн. грн. 

Кошторисні призначення на 2015 рік: 1,9 млн. грн. 

Виплати за 2014 рік: 150 ос. на загальну суму 0,3775 млн. грн. 

- компенсація витрат на дороговартісне лікування та складне протезуван-

ня (без залежності від надання статусу учасника бойових дій) за окремим 

рішенням комісії з вирішення питань надання допомоги киянам-

учасникам антитерористичної операції, утвореної розпорядженням вико-

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-

ністрації) від 12 листопада 2014 року №1323 

Кошторисні призначення на 2014 рік (лікування): 5,41 млн. грн.  

Кошторисні призначення на 2014 рік (протезування): 16,5 млн. грн.  

Кошторисні призначення на 2014 рік (протезування): 16,4 млн. грн.  

Рішеннями Київської міської ради від 4 вересня 2014 року № 45/45 та 

від 4 березня 2015 року № 164/1029 встановлено порядок доставки тіл 

загиблих учасників антитерористичної операції із зони проведення анти-

терористичної операції до м. Києва. 

Кошторисні призначення на 2015 рік: 1,0 млн. грн. 

Рішенням Київської міської ради від 4 березня 2015 року № 165/1030 

встановлено порядок проходження соціально-психологічної реабілітації 

учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції. 

Кошторисні призначення на 2015 рік: 3,5 млн. грн. 

 

Інформаційна підтримка 

На Інтернет-порталі Київської міської влади створено постійну сторінку 

щодо допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей 

(http://kievcity.gov.ua/content/dopomoga-uchasnykam-ato.html), на якій 

розміщено нормативно-правові акти, доручення, звіти про надану допо-

могу. 

16 лютого 2015 року підготовлено та розміщено у мережі Інтернет та у 

місцях роботи з учасниками антитерористичної операції та членами їх 

сімей збірку «Соціальні гарантій учасникам антитерористичної операції та 

членам їх сімей» (http://kievcity.gov.ua/files/2015/2/18/Socialni-garantii-

uchasnykam-ATO.pdf) та графічні матеріали («дорожні карти») щодо реалі-

зації державних та муніципальних гарантій (http://kievcity.gov.ua/

content/dorozhni-karty-shchodo-realizacii-prav-na-pilgy.html). 

Вказана збірка є найбільш повною серед аналогів, включає в себе пи-

тання від отримання довідки про безпосередню участь у антитерористич-

http://kievcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1323-12112014.pdf
http://kievcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1323-12112014.pdf
http://kievcity.gov.ua/content/dopomoga-uchasnykam-ato.html
http://kievcity.gov.ua/files/2015/2/18/Socialni-garantii-uchasnykam-ATO.pdf
http://kievcity.gov.ua/files/2015/2/18/Socialni-garantii-uchasnykam-ATO.pdf
http://kievcity.gov.ua/content/dorozhni-karty-shchodo-realizacii-prav-na-pilgy.html
http://kievcity.gov.ua/content/dorozhni-karty-shchodo-realizacii-prav-na-pilgy.html
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ній операції до отримання статусу «учасник бойових дій», повний перелік 

державних та додаткових муніципальних гарантій, шляхи реалізації цих 

пільг та гарантій. Матеріали збірки оновлюються в залежності від зміни 

нормативно-правової бази. 

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ра-

ди (Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2015 року               

№ 114 опрацьовується питання створення тематичних рубрик (передач) 

у комунальних засобах масової інформації (газети «Хрещатик», «Вечірній 

Київ», радіостанція «Голос Києва», телерадіокомпанія «Київ»). 

 

Надання допомоги учасникам антитерористичної операції 

Станом на 10 березня 2015 року органами державної влади та місцево-

го самоврядування, комунальними підприємства та підприємствами при-

ватного сектору надано допомогу учасникам антитерористичної операції: 

грошовими коштами на загальну суму 16,4 млн. грн. 

товарами та витратними матеріалами на загальну суму 21,97 млн. грн., у 

тому числі: 

 продуктами харчування на загальну суму 4,02 млн. грн.  

 та медичними засобами на загальну суму 6,9 млн. грн. 

 паливо-мастильними матеріалами на загальну суму 1,0 млн. грн. 

 обмундируванням на загальну суму 4,8 млн. грн.  

 речами на загальну суму 1,5 млн. грн. 

 засобами обігріву на загальну суму 0,2 млн. грн.  

 гігієнічними засобами на загальну суму 0,05 млн. грн. 

 будівельними матеріалами на загальну суму 0,6 млн. грн.  

 іншими речами на загальну суму 2,9 млн. грн.  

та надано 83 одиниці техніки, в тому числі: 

 вантажної – 19 од. 

 причепів та напівпричепів – 15 од. 

 медичної спеціалізованої – 26 од. 

 інженерної – 17 од. 

 автобусів – 2 од. 

 бронеавтомобілів – 3 од. 

 безпілотних літальних апаратів – 1 од. 

Районними в місті Києві державними адміністраціями надано соціальну 

та матеріальну допомогу 81 родині киян, загиблих у ході антитерористич-

ної операції та 63 бійцям, пораненим у ході антитерористичної операції 

на загальну суму 470 554 грн. 

На базі Київського міського клінічного шпиталю інвалідів Великої Вітчиз-

няної війни, учасників бойових дій та антитерористичної операції створе-

но реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції, де 

надається реабілітаційна медична допомога хворим, у тому числі 

“спинальникам” та з наслідками психотравм. Протягом 3 місяців у реабі-
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літаційному центрі проліковано 58 бійців, ще 11 перебувають на лікуван-

ні. 

Медико-психологічна допомога учасникам антитерористичної операції, 

які мають психотравми, надається також Київською міською психоневро-

логічної лікарнею №2. 

Загалом, у медичних закладах міста Києва пройшли лікування (у порядку 

переведення з Центрального військового госпіталю МО України та Ір-

пінського військового госпіталю МО України) 123 учасника антитерорис-

тичної операції. 

За кошти Державного бюджету України (розпорядження Кабінету Мініст-

рів України від 13 серпня 2014 року № 729-р) у обсязі 4,43 млн. грн. 

придбано 1 — 3-х кімнатну, 3 — 2-х кімнатні, 5 — 1-но кімнатних квартир 

для родин киян, загиблих у ході проведення антитерористичної операції, 

які будуть розподілені МО України, МВС України, СБ України. 

Станом на сьогодні розглядаються такі додаткові гарантії для учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей: 

 допомога з ремонтом квартир родинам загиблих та поранених 

киян; 

 забезпечення дітей загиблих та поранених учасників антитерос-

тичної операції безкоштовним харчуванням у закладах освіти, пе-

реведенні на безкоштовну форму навчання; 

 оздоровлення дітей загиблих та поранених учасників антитерос-

тичної операції. 

КУДИ ЗВЕРНУТИСЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ 

Для отримання направлення на спеціалізовану медичну допомогу : 

Департамент охорони здоров’я ви-

конавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

01001, м. Київ, 

вул. Прорізна, 19 

284-08-75 
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Мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва 

для отримання соціальної та психологічної допомоги 

 
 

Київський міський центр вул. Довженка, 2, тел. 458 27 67 

Голосіївський вул. Андрія Бубнова, 5, 

257-03-49; 257-91-78 

Печерський пров. Філатова, 3/1, 

529-42-30 

Дарницький вул. Харківське шосе, 57, 

563-05-32 

Подільський вул. Мостицька, 20,  

460-40-82, 460-99-22, 

460-44-44 

Деснянський вул. Сабурова 8,  

515-66-00 

Святошинський просп. Леся Курбаса 

18г, 274-74-42 

Дніпровський бульв. Перова, 56,  

512-01-71, 510-55-93, 

512-23-48 

Солом’янський вул. М. Кривоноса, 21, 

243-75-26, 242-90-68, 

243-75-27, 243-75-29, 

243-75-24 

Оболонський вул. Лайоша Гавро, 7г, 

426-87-75, 419-94-79 

Шевченківський вул. Саратовська, 20, 

422-04-75, 422-04-21 

Управління охорони здоров`я Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

03039, м. Київ, 

пр-т 40–річчя Жовтня, 

59-а 

258-28-85 т/ф 

258-24-13 

Управління охорони здоров`я Дарницької ра-

йонної в місті Києві державної адміністрації 

02091, м. Київ, 

вул. Вербицького, 5 

560-99-25 т/ф 

564-41-87 

Управління охорони здоров`я Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

02232, м. Київ, 

вул. Закревського, 81/1 

530-86-29 

Управління охорони здоров`я Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

02002, м. Київ, 

вул. Луначарського, 5 

517-37-91 т/ф 

512-23-84 

Управління охорони здоров`я Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

04210, м. Київ, 

вул. Л.Гавро, 26 

418-64-07 т/ф 

426-68-17 

Управління охорони здоров`я Печерської ра-

йонної в місті Києві державної адміністрації 

01103, м. Київ, 

вул. Підвисоцького, 4-а 

528-40-52 т/ф 

529-32-17 

Управління охорони здоров`я Подільської ра-

йонної в місті Києві державної адміністрації 

04070, м. Київ, 

вул. Волоська, 47 

417-02-82 т/ф 

425-79-76,  

425-26-57 

Управління охорони здоров`я Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

03134, м. Київ, 

вул. Крамського, 10 

450-68-96 т/ф 

450-93-24 

Управління охорони здоров`я Солом`янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

03020, м. Київ, 

пр-т Повітрофлотський, 

41 

207-09-40 т/ф 

207-09-25 

Управління охорони здоров`я Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

01030, м. Київ, 

вул. Б.Хмельницького, 

24 

234-65-15 т/ф 

234-40-24 



Контактний центр міста Києва 15-51 

вул. Хрещатик, 36 

м. Київ, 01044 

Київська міська державна адміністрація 

Актуальний перелік вакансій Київського міського центру 

зайнятості розміщений на Інтернет-сайті 

www.trud.gov.ua 

вул. Жилянська, 47-б, м. Київ, 01033 

568-59-74  

Київський міський центр зайнятості 

  

Голосіївський  

районний центр  

зайнятості  

вул. Ломоносова, 10 

м. Київ, 03040 

257-00-05 

Печерський  

районний центр  

зайнятості 

вул. Гайдара, 50  

(3-й поверх) 

м. Київ, 01033 

277-36-61, 277-36-45 

Дарницький  

районний центр  

зайнятості 

вул. Заслонова, 22 

м. Київ, 02099 

567-60-91 

Подільський  

районний центр  

зайнятості 

вул. Маршала Гречка, 20-а 

м. Київ, 04136 

427-04-06, 427-10-24 

Деснянський  

районний центр  

зайнятості 

вул. Каштанова, 7 

м. Київ, 02225 

547-17-07 

Святошинський  

районний центр  

зайнятості 

вул. Я.Коласа, 19-а 

м. Київ, 03148 

403-04-39, 407-26-14 

Дніпровський  

районний центр  

зайнятості 

вул. Райдужна, 9-а 

м. Київ, 02218 

542-73-16 

Солом’янський  

районний центр  

зайнятості 

вул. Гайдара, 50  

(3-й поверх) 

м. Київ, 01033 

277-36-67, 277-36-68 

Оболонський  

районний центр  

зайнятості  

вул. Петра Панча, 7-б 

м. Київ, 04201  

464-26-62 

Шевченківський  

районний центр  

зайнятості 

вул. Я.Коласа, 19-а 

м. Київ, 03148 

403-83-12, 407-22-36 

http://www.trud.gov.ua

