
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13.04.2016 р. N 215 

Київ 

Про затвердження граничного розміру допомоги 

окремим категоріям осіб на 2016 рік 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

 розпорядженнями Київської міської державної адміністрації 

 від 10 жовтня 2016 року N 981, 

від 15 грудня 2016 року N 1268 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання 

рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 271/271 "Про надання 

додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей", 

рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 118/118 "Про надання 

додаткових пільг та гарантій сім'ям Героїв Небесної Сотні", в межах видатків, 

передбачених в бюджеті міста Києва на 2016 рік, затвердженому рішенням Київської 

міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61, з метою реалізації окремих завдань, 

передбачених міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 

роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116: 

1. Затвердити на 2016 рік граничний розмір: 

1.1. Щорічної матеріальної допомоги: 

в розмірі 2500,0 грн: 

киянам - учасникам антитерористичної операції; 

в розмірі 25000,0 грн: 

членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної 

операції; 

членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які були 

зареєстровані в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної 

операції, не зареєстрованого на момент загибелі (смерті) в місті Києві; 



членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі Революції Гідності. 

(підпункт 1.1 пункту 1 у редакції розпорядження Київської 

 міської державної адміністрації від 15.12.2016 р. N 1268) 

1.2. Допомоги на поховання киян - учасників антитерористичної операції в розмірі 5000,0 

грн. 

1.3. Щомісячної адресної матеріальної допомоги малолітнім та неповнолітнім дітям, 

пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, в 

розмірі 3000,0 грн. 

1.4. Щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-

комунальних послуг: 

киянам - учасникам антитерористичної операції; 

членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної 

операції; 

членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які були 

зареєстровані в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної 

операції, не зареєстрованого на момент загибелі (смерті) в місті Києві в розмірі: 

на сім'ю з однієї особи - 378,0 грн; 

на сім'ю з двох осіб - 655,0 грн; 

на сім'ю з трьох осіб - 934,0 грн; 

на сім'ю з чотирьох осіб та більше - 1213,0 грн; 

членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної 

операції, яким встановлено відповідний статус згідно із Законом України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримали пільгу в розмірі 50-

процентної знижки плати за житлово-комунальні послуги; 

членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які були 

зареєстровані в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної 

операції, не зареєстрованого на момент загибелі (смерті) в місті Києві, яким встановлено 

відповідний статус згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" та які отримали пільгу в розмірі 50-процентної знижки плати за 

житлово-комунальні послуги; 

членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, в розмірі: 

на сім'ю з однієї особи - 257,0 грн; 

на сім'ю з двох осіб - 444,0 грн; 



на сім'ю з трьох осіб - 634,0 грн; 

на сім'ю з чотирьох осіб та більше - 823,0 грн. 

(підпункт 1.4 пункту 1 у редакції розпорядження 

 Київської міської державної адміністрації від 10.10.2016 р. N 981) 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської 

міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. 

  

Голова В. Кличко 
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