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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Серед соціальних пріоритетів діяльності Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації є реалізація на місцевому рівні системних заходів 

з надання адресної допомоги найменш захищеним  верствам населення, 

підтримки сімей з дітьми, підвищення матеріального добробуту мешканців 

району. З цією метою щоденно проводиться робота по реалізації цілої низки 

законодавчих та нормативних актів. 

Управлінням праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації разом із соціальними службами 

та ветеранськими організаціями проводиться роз’яснювальна робота серед 

учасників АТО, членів їх сімей  про надання їм соціальних послуг, матеріальної  

допомоги  та психологічної підтримки відповідно до чинного законодавства, в 

тому числі забезпечення  санаторно-курортним лікуванням, та забезпечення 

технічними засобами реабілітації. 

Питання соціального захисту та вирішення проблемних питань осіб, які 

отримали інвалідність внаслідок участі у Революції Гідності, 

антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях та родин 

загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС в Донецькій і 

Луганській областях перебуває на особливому контролі Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації. 

Управлінням разом із соціальними службами та ветеранськими 

організаціями проводиться роз’яснювальна робота серед учасників АТО/ООС, 

членів їх сімей про надання їм соціальних послуг, матеріальної  допомоги та 

психологічної підтримки відповідно до чинного законодавства, в тому числі 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням та забезпечення технічними 

засобами реабілітації. 

Станом на 01.12.2019 по Дніпровському району значиться: учасників 

АТО/ООС - 1843 осіб, загиблих - 29 осіб та 34 особи, поранених в ході 

проведення АТО. Вказані особи знаходяться під постійним контролем органів 

виконавчої влади, які сприяють їм у вирішенні соціально – побутових питань, 

матеріального забезпечення та надання їм всілякої допомоги та підтримки. 

Управлінням проводиться робота щодо встановлення статусу особи з 

інвалідністю внаслідок війни, учасника війни та членів сімей загиблих в 

АТО/ООС згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». Так, у 2019 році встановлено статус та перебуває на 

обліку: 46 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 20 учасників війни, 65 осіб - 

членів сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС, в т.ч. 17 неповнолітніх 

дітей. 

У Дніпровському районі на обліку перебуває 2 родини Героїв Небесної 

Сотні, які користуються пільгами відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 



Також на обліку в Управлінні перебуває 47 осіб, що отримали тілесні 

ушкодження різного ступеня тяжкості під час участі у Революції Гідності. 

Крім того, відповідно Порядку надання статусу постраждалого учасника 

Революції Гідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2018 № 119, встановлено статус постраждалого учасника Революції 

Гідності та видано посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності 30 

особам. 

Відповідно бюджетної програми 2505150 «Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та забезпечення 

постраждалих учасників АТО санаторно – курортним лікуванням» управління 

здійснює прийом документів від учасників АТО/ООС щодо проходження 

професійної адаптації (курси цільового призначення та профнавчання). Станом 

на 01.12.2019 прийняті документи від 102 учасників АТО/ООС, які мають 

статус ветерана війни. 

Крім того, учасникам АТО/ООС та їх сім'ям здійснюється призначення 

щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату 

житлово – комунальних послуг відповідно рішення Київради від 09.10.2014 № 

271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам АТО та членам 

їх сімей». Протягом 2019 року до управління звернулося 73 учасники АТО та 

члени їх сімей, з них 18 подали заяви на припинення виплати допомоги у 

зв'язку із встановленням статусу учасника бойових дій. 

Також, відповідно до рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 

118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Героїв Небесної 

Сотні» 1 родина загиблого під час участі в Революції Гідності, яка мешкає в 

Дніпровському районі, отримує щомісячну матеріальну допомогу для покриття 

витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг, а друга родина 

користується субсидією. 

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) від 22.02.2019 № 315 з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 

у 2019 році члени сімей Героїв Небесної Сотні і загиблих/померлих учасників 

АТО/ООС отримали  по 1 500 грн; кияни, які отримали тяжкі тілесні 

ушкодження під час участі у Революції Гідності – по 1 400 грн; особи, які 

отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості – по 1 300 грн; особи, які 

отримали легкі тілесні ушкодження – по 1 100 грн, учасники АТО – по 600 грн. 

Згідно Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 237 

«Деякі питання виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законами 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про 

жертви нацистських переслідувань»» виплачено разову грошову допомогу у 

розмірах: 

- особам з інвалідністю внаслідок війни I групи - 3 850 грн., 

- особам з інвалідністю внаслідок війни II групи - 3 400 грн., 

- особам з інвалідністю внаслідок війни III групи - 2 950 грн., 

- учасникам бойових дій із числа учасників АТО/ООС - 1 295 грн., 

- членам сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС - 840 грн. 

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) від 03.05.2019 № 790 з нагоди відзначення перемоги над нацизмом у 



Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення у 2019 році виплачено 

разову грошову допомогу у розмірах: 

- особам з інвалідністю внаслідок війни I групи - 700 грн., 

- членам сімей Героїв Небесної Сотні, загиблих/померлих учасників 

АТО/ООС загиблих/померлих волонтерів (АТО/ООС) - 650 грн., 

- особам з інвалідністю внаслідок війни II групи - 600 грн., 

- особам з інвалідністю внаслідок війни III групи - 500 грн., 

- учасникам бойових дій із числа учасників АТО/ООС - 450 грн., 

- киянам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження (Революція Гідності) – 

500 грн., 

- киянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості (Революція 

Гідності) – 450 грн., 

- учасникам війни із числа учасників АТО/ООС - 400 грн., 

- киянам, які отримали легкі тілесні ушкодження (Революція Гідності)– 

400 грн. 

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) від 13.08.2019 № 1435 з нагоди відзначення Дня Незалежності України 

у 2019 році виплачено разову грошову допомогу у розмірах: 

- членам сімей Героїв Небесної Сотні, загиблих/померлих учасників 

АТО/ООС, загиблих/померлих волонтерів (АТО/ООС) - 500 грн, 

- учасникам бойових дій із числа учасників АТО/ООС - 300 грн, 

- киянам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження (Революція Гідності) – 

300 грн, 

- киянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості (Революція 

Гідності) – 290 грн, 

- учасникам війни із числа учасників АТО/ООС - 300 грн, 

- киянам, які отримали легкі тілесні ушкодження (Революція Гідності)– 

280 грн. 

На виконання постанови КМУ від 29.04.2016 № 336 (із внесеними змінами 

відповідно постанов КМУ від 26.04.2017 № 294, від 08.11.2017 № 837 та від 

28.02.2018 № 125) «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та 

членів їх сімей», враховуючи рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду 

матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової 

грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких 

інших категорій осіб, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» у 2019 році призначено одноразову 

грошову допомогу 1 особі (як особі з інвалідністю внаслідок війни II групи). 

На виконання постанови КМУ від 19.10.2016 № 719 (із внесеними змінами 

відповідно постанови КМУ від 21.02.2017 № 119, від 11.10.2017 № 763 від 

28.03.2018 №213 та від 13.03.2019 №207) «Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членів їх сімей» комісією Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації щодо розгляду заяв членів сімей загиблих 

військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації» (далі – 

Комісія), з початку 2019 року розглянуто та призначено грошову компенсацію 

на загальну суму 13 млн 441 тис.грн. для придбання житла 6 родинам загиблих 

та  особам з інвалідністю внаслідок війни. 



На виконання постанови КМУ від 18.04.2018 № 280 «Питання 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» у 2019 році 

Комісією розглянуто та призначено грошову компенсацію на загальну                       

суму 33 млн 747 тис.грн. для придбання житла 21 внутрішньо переміщеній 

особі із числа учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення. 

Військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, які мають 

статус учасників бойових дій і відповідне посвідчення, мають право на 

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, одержання 

компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. 

Станом на 01.12.2019 на  обліку на забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 82 

учасники бойових дій АТО/ООС, 1 особа з інвалідністю внаслідок війни та 2 

учасники революції гідності, 79 сімей з дітьми учасників бойових дій 

АТО/ООС. У звітному періоді було оздоровлено: 18 учасників бойових дій 

АТО/ООС, 1 учасник революції гідності, 72 дитини киян – учасників бойових 

дій АТО/ООС в складі 53 сімей. Отримали психологічну реабілітацію 8 

учасників бойових дій АТО. 

Управлінням разом із соціальними службами проводиться роз’яснювальна 

робота з питання постановки на облік демобілізованих учасників 

антитерористичної операції для надання їм санаторно-курортного лікування,  

психологічної реабілітації та забезпечення технічними засобами реабілітації. 

Спеціалістами структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечено 

розміщення у місцях прийому громадян та на веб – сайті Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації Дорожньої карти щодо надання 

державних соціальних гарантій учасникам бойових дій, які брали безпосередню 

участь в АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під 

час проведення АТО. 

 

Показники рівня життя 

 

За даними статистичного управління станом на 01.12.2019 року 

заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах 

Дніпровського району становила 5821,3 тис. гривень. 

Державні підприємства: 

-  ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» – 1205 тис. грн.; 

- ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною – 294,1 

тис. грн. 

Приватні підприємства: 

- ТОВ «ФосАгро – Україна» – 4322,1 тис. грн.; 

- ТОВ «Скайконтакт» – 0,1 тис. грн. 

 
 

Соціальний захист 

 



Одним з пріоритетних напрямів держави залишається всебічна підтримка 

сімей з дітьми. Держава за останні роки послідовно здійснює заходи щодо 

підтримки родин, які виховують власних та прийомних дітей. Важливу роль у 

зростанні грошових доходів таких сімей, як головної умови надійного 

соціального захисту, відіграє адресна державна допомога. 

Сьогодні на районному рівні така соціальна політика реалізується через 

виконання функцій призначення державних соціальних допомог та компенсацій 

з урахуванням складу сім’ї, її доходів, віку дітей. 

Для підвищення ефективності роботи та забезпечення максимальної 

зручності для відвідувачів, прийом громадян в управлінні здійснюється по 

єдиній технології. Всі питання, які цікавлять мешканців району (інформація, 

запитання, прохання, консультації), вирішуються у приймальні управління. 

Постійно працюють телефони «гарячої лінії» для надання консультацій та 

роз’яснювальної роботи населенню. 

З метою створення максимальної зручності як для відвідувачів, так і для 

працівників, запроваджено електронну систему управління чергою, яка 

дозволяє отримувати необхідну інформацію максимально швидко, не стоячи 

під кабінетами. Біля інформаційного терміналу на першому поверсі завжди є 

відповідальний працівник, який допомагає громадянам правильно записатися 

на прийом до фахівця, отримати консультацію та призначити допомогу.  

Станом на 01.12.2019 на обліку в управлінні праці та соціального захисту 

населення перебуває 19,9 тис. одержувачів державної допомоги сім’ям з дітьми, 

та близько 1,2 тис. малозабезпечених сімей, яким надається державна соціальна 

допомога. Також на обліку в управлінні перебуває 9,5 тис. одержувачів 

компенсаційних виплат. 

Соціальний захист малозахищених верств населення, крім виплат 

державних допомог, забезпечується також шляхом надання малозабезпеченим 

родинам субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг. 

Вживаються усі необхідні заходи для забезпечення безумовного виконання 

рішень уряду щодо призначення житлових субсидій за новим порядком. 

Управлінням проводиться роз’яснювальна робота, прийом документів та 

призначення житлових субсидій населенню у грошовій формі  відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1176 та від 06.02.2019 

№62. 

Станом на 01.12.2019 житлові субсидії отримують 15,9 тис. сімей. 

Управлінням здійснюється ведення реєстру громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

АТО/ООС, та звертаються до управління з питань, пов’язаних із соціальним 

забезпеченням; здійснюється ведення інформаційної бази даних та обмін 

інформацією щодо розв’язання проблем, пов’язаних з їх соціальним захистом, в 

питанні відновлення всіх соціальних виплат.  Станом на 01.12.2019 на обліку в 

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб в 

Дніпровському районі м. Києва перебуває 24,5 тис. громадян. 

Проводиться робота з оформлення та видачі довідок про взяття на облік 

осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО/ООС. Протягом 2019 року взято на облік та видано довідки 

2,2 тис. переміщеним особам, прийнято більше 5,6 тис. заяв та пакетів 



документів для призначення або продовження щомісячної адресної допомоги 

особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення АТО/ООС, для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг.  

Забезпечується контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам шляхом перевірки достовірності зазначеної у заяві 

інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо 

переміщених осіб. Крім того, перевіряється інформація, отримана з Державних 

реєстрів нерухомого майна про наявність у власності заявників та членів їх 

сімей житлових приміщень, розташованих не на території зони АТО/ООС. 

З початку 2019 року проведено 40 засідань комісії Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, на яких було розглянуто 

7,2 тис. справ. 

Проведено більше 8 тис. обстежень матеріально-побутових умов сімей, які 

звернулися за призначенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлової субсидії, державної соціальної допомоги, матеріальної 

допомоги, компенсаційної виплати. 

В управлінні станом на 01.10.2019 на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 64,9 тис. 

пільговиків. Пільгами з оплати за житлово-комунальні послуги користуються 

23,2 тис. осіб, у відповідному періоді 2018 року – 24,6 тис. осіб. 

Починаючи з листопада 2019 року мешканці району почали отримувати 

квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу – без урахування 

пільг та субсидій. 

Це пов’язано із новим механізмом нарахування пільг на ЖКП, який 

вступив в силу з 1 жовтня 2019 року. Відтепер пільга надається у грошовій 

формі. 

Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується вперше, через 

неточності в даних з технічних причин, є  випадки ненарахування окремим 

особам суми пільги за жовтень 2019 року. У такому разі пільговик звертається 

до управління праці та  соціального захисту населення за місцем проживання 

для уточнення інформації. Протягом листопада 2019 року працівниками  

управління  прийнято документи від 4,5 тис. пільговиків для звірки та 

правильного наповнення бази даних ЄДАРП . 
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