
Дорожня карта щодо надання адресної матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної операції, операції

Об’єднаних сил та членам їх сімей, членам сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, а також родинам 
Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності

Київська обласна цільова програма соціальної підтримки в Київській 
області учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 

та членів їх сімей, членів сімей загиблих(померлих) учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин 

Героїв Небесної Сотні та учасників революції гідності на 2020-2021 р.р. 

Затверджена рішенням Київської обласної ради 

від 24 грудня 2020 року № 041-01-VІІІ



Метою Програми є:

 матеріальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх сімей, у тому 
числі членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, родин 
Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності, які 
знаходяться в складних життєвих обставинах, що призведе до 
покращення матеріального становища зазначених категорій населення 
області, забезпечить вирішення нагальних медичних та соціально-
побутових проблем, спонукатиме до розвитку людського потенціалу і 
якості життя;

 продовження виконання пунктів щодо соціальної підтримки учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС Київської обласної комплексної 
програми соціальної підтримки в Київській області учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин 
Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2018-2020 
роки.
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Види допомог відповідно до Програми:

 одноразова грошова допомога сім’ям учасників АТО/ООС, які самостійно займаються 

вихованням дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, сім’я заявника є 

багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але їм не 

встановлена інвалідність, заявники, яким встановлена інвалідність внаслідок загального 

захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано внаслідок пожежі та які не 

мають здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя;

 одноразова грошова допомога учасникам АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю 

І групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»;

 одноразова грошова допомога учасникам АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю 

ІІ групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»;

 одноразова грошова допомога учасникам АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю 

ІІІ групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»;

 одноразова грошова допомога учасникам АТО/ООС, які належать до учасників бойових 

дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної 

операції, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

3



Види допомог відповідно до Програми:

• одноразова грошова допомога для сімей учасників АТО/ООС, смерть яких пов’язана із 
захистом Батьківщини;

• щорічна одноразова грошова допомога сім’ям учасників АТО/ООС, смерть яких 
пов’язана із захистом Батьківщини;

• щомісячна адресна грошова допомога для дітей один з батьків яких загинув (помер) під 
час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини;

• щомісячна адресна грошова допомога для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування один з батьків яких загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, смерть яких 
пов’язана із захистом Батьківщини;

• відшкодування витрат на дороговартісне лікування та придбання дороговартісних
лікарських препаратів та засобів, які не входять до Національного переліку основних 
лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 
березня 2009 року № 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 
грудня 2017 року № 1081), учасникам АТО/ООС;

• щорічна одноразова грошова допомога сім’ям Героїв Небесної Сотні;

• щомісячна адресна грошова допомога дітям Героїв Небесної Сотні;

• одноразова грошова допомога для осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час 
участі у Революції Гідності;

• одноразова грошова допомога для осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої 
тяжкості під час участі у Революції Гідності;

• одноразова грошова допомога для осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження під час 
участі у Революції Гідності.
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Розміри виплат

1. Виплата одноразової грошової допомоги сім’ям учасників АТО/ООС, які самостійно 

займаються вихованням дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, сім’я заявника є 

багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але їм не 

встановлена інвалідність, заявники, яким встановлена інвалідність внаслідок загального 

захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано внаслідок пожежі та які не мають 

здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя (у розмірі 8 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому 

вона надається)

18 160,00

2. Виплата одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, які належать до осіб з 

інвалідністю І групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у розмірі 20 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається)

45 400,00

3. Виплата одноразової грошової учасникам АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю ІІ 

групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»(у розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 

станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається)

34 050,00

4. Виплата одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, які належать до осіб з 

інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у розмірі 10 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається)

22 700,00

5. Виплата одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, які належать до учасників 

бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної 

операції, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (у 

розмірі 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, 

у якому вона надається)

18 160,00
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Розміри виплат

6. Виплата одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули (померли) під час участі в 

АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини (у розмірі 70 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається)

158 900,00

7. Виплата щорічної одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули (померли) під 

час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини. (у розмірі 15 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому 

вона надається)

34 050,00

8. Виплата щомісячної адресної грошової допомоги для дітей один з батьків яких загинув 

(помер) під час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини (у 

розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного 

року, у якому вона надається)

4 540,00

9. Виплата щомісячної адресної грошової допомоги для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування один з батьків яких загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, 

смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини (у розмірі 3 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається)

6 810,00

10. Відшкодовувати витрати на дороговартісне лікування та придбання дороговартісних 

лікарських препаратів та засобів, які не входять до Національного переліку основних 

лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2009 року № 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 

№ 1081), учасникам АТО/ООС.

350 000,00
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Розміри виплат

11. Виплата щорічної одноразової грошової допомоги сім’ям Героїв Небесної Сотні (у розмірі 

15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у 

якому вона надається)
34 050,00

12. Виплата щомісячної адресної грошової допомоги дітям Героїв Небесної Сотні (у розмірі 2 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у 

якому вона надається)
45 40,00

13. Виплата одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження 

під час участі у Революції Гідності (у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається)
45 400,00

14. Виплата одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження 

середньої тяжкості під час участі у Революції Гідності (у розмірі 15 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона 

надається)

34 050,00

15. Виплата одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження легкої 

тяжкості під час участі у Революції Гідності (у розмірі 10 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб станом на 01 січня відповідного року, у якому вона надається) 22 700,00
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Для отримання грошової допомоги заявник чи його 
представник, особисто або поштою, звертається за 

його вибором та надає відповідні документи

 до структурного підрозділу (посадової особи), який (яка) 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального 
захисту населення, виконавчого органу сільської, селищної, 
міської ради, який вивчає відповідність і повноту поданих 
документів Порядку, готує супровідний лист та передає їх до 
відповідного структурного підрозділу з питань соціального 
захисту населення районної державної адміністрації або до 
Комісії;

 до відповідного структурного підрозділу з питань соціального 
захисту населення районної державної адміністрації, який 
вивчає відповідність і повноту поданих документів Порядку, 
готує супровідний лист та передає їх до Комісії;

 до Комісії.
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Важливо!

 У разі отримання заявником грошової допомоги відповідно до заходів 1.1 – 1.6,
1.9 – 1.13 Програми 2018-2020 або заходів 1.1 – 1.6, 1.13 – 1.15 Програми,

заявник не має права на отримання грошової допомоги відповідно до заходів
1.1 – 1.6, 1.13 – 1.15 Програми, за винятком випадків, зазначених у підпункті 2
пункту 6 цього Порядку.

 Якщо особа одночасно має право на отримання декількох грошових допомог
відповідно до Програми, то у разі отримання грошової допомоги, відповідно
до:

 заходу 1.6 Програми, особа не має права на отримання грошової допомоги
відповідно до заходу 1.7 Програми та/або до заходу 1.8 Програми;

 заходу 1.7 Програми, особа не має права на отримання грошової допомоги
відповідно до заходу 1.6 Програми та/або до заходу 1.8 Програми;

 заходу 1.8 Програми, особа не має права на отримання грошової допомоги
відповідно до заходу 1.6 Програми та/або до заходу 1.7 Програми;

 заходу 1.11 Програми, особа не має права на отримання грошової допомоги
відповідно до заходу 1.12 Програми.
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Підставою для відмови в наданні 
грошової допомоги є:

 невідповідність поданих документів або неповне подання
документів, передбачених у цьому Порядку;

 подані документи не підтверджують необхідність надання
грошової допомоги;

 подання особою завідомо неправдивих відомостей для
призначення і виплати грошової допомоги;

 якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво),

інвалідність чи часткова втрата працездатності без встановлення
інвалідності військовослужбовця, є наслідком:

 вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

 вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного
сп’яніння;

 навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої

шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення
особи до самогубства, встановленого судом).
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