Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам
антитерористичної операції, членам їх сімей та сім’ям киян, які загинули під
час проведення антитерористичної операції на покриття витрат на оплату
житлово-комунальних послуг
Відповідно до Порядку покриття витрат на оплату житлово-комунальних
послуг киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам
сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції",
затвердженого рішенням Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271 із
внесеними змінами відповідно рішення Київської міської ради від 09.12.2014
№525/525 та рішення Київської міської ради від 04.03.2015 № 164 / 1029 визначено
механізм покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО,
членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення
антитерористичної операції, шляхом надання їм щомісячної адресної матеріальної
допомоги.
Для визначення права на вищезазначену допомогу, учасник
антитерористичної операції або один із повнолітніх членів сім’ї учасника
антитерористичної
операції,
зареєстрований
на
одній
з
учасником
антитерористичної операції житловій площі, може звернутися до управління праці
та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації за
місцем реєстрації, надавши при цьому наступні документи:
- свій паспорт та його копію (1, 2, 11 і 12 сторінки);
- свій ідентифікаційний номер та його копію;
- оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї (форма № 3);
- копію довідку про безпосередню участь в антитерористичній операції , видану за
формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N
413;
- свідоцтво про шлюб та його копію (за необхідності);
- свідоцтва про народження дітей та їх копії ( якщо разом з учасником АТО на
одній житловій площі зареєстровані неповнолітні діти) ;
- свідоцтво про народження учасника антитерористичної операції та його копію
(якщо разом з учасником антитерористичної операції на одній житловій площі
зареєстровані батьки) ;
оригінал довідки, яка підтверджує сплату житлово-комунальних послуг (за
необхідності);
- оригінал довідки з навчального закладу із зазначенням терміну навчання учасника
антитерористичної операції (за необхідності).
- реквізити свого особового соціального рахунку, відкритого в банківській установі.
До членів сімей киян - учасників антитерористичної операції належать:
- дружина (чоловік);
- неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або

інвалідами I групи;
- батьки учасника антитерористичної операції;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням учасника антитерористичної
операції, та проживає разом з ним.
Матеріальна допомога призначається з моменту звернення, але не раніше
дати прибуття в зону антитерористичної операції, до кінця бюджетного року, якщо
відсутні обставини для встановлення іншого періоду призначення.
Матеріальна допомога призначається виключно учасникам антитерористичної
операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції, які не мають пільг з оплати житлово-комунальних
послуг згідно чинного законодавства України.
Виплата матеріальної допомоги припиняється у разі встановлення учаснику
АТО статусу згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», але не раніше місяця звернення про надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг відповідно до встановленого статусу.
В разі зміни обставин, які впливають на розмір матеріальної допомоги (зміна
складу сім'ї, смерті тощо), управлінням праці та соціального захисту населення
здійснюється перерахунок розміру матеріальної допомоги з місяця, що настає за
місяцем, в якому виникли відповідні обставини.
Матеріальна допомога виплачується шляхом
перерахування її
уповноваженим органом на рахунок банку, зазначеним одержувачем виплати.
Додаткову інформацію можна отримати:
Район
Голосіївський
Дарницький

Дніпровський

Адреса
вул. Бубнова, 5
Харківське шосе, 176-Г,
каб. 206, 223
вул. Закревського, 87-д,
просп. Маяковського, 15
вул. Курнатовського, 7-А

Оболонський

вул. Озерна, 18-А, каб. 105, 106

Печерський

вул. Цитадельна, 4/7

Подільський
Святошинський
Солом'янський

вул. Ярославська, 31-Б
вул. Гната Юри, 14-Б
просп. Повітрофлотський, 40,
каб. 201
просп. Перемоги, 5

Деснянський

Шевченківський

Телефон
257-23-87
563-93-89
530-19-19
545-14-14
510-78-61,
542-66-61,
542-66-09,
512-11-86,
512-86-73
467-98-68
489-91-75
280-19-56,
288-51-24
425-88-42
405-73-13
245-19-99
236-19-42

