Соціальний захист
учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей
у Сумській області

Закон України
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»
до ветеранів війни відносяться:

учасники
бойових дій

Особи з
інвалідністю
внаслідок
війни

учасники
війни

особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

Мають право
військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники
ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовн.
розвідки, Держприкордонної служби,
Держспецслужби транспорту, військовослужбовці військ. прокуратур,
поліцейські,
особи
рядового,
начальницького складу, військовослужбовці, працівники МВС, Управління держохорони, Держслужби
спецзв'язку та захисту інформації,
Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держпенітенціарної служби, ін.
утворених відповідно до законів
України військових формувань, які
брали безпосередню участь в АТО

особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися
для
захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали
безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах АТО у
період її проведення, за умови, що в
подальшому
такі
добровольчі
формування були включені до складу
ЗСУ, МВС, Нацгвардії та ін.
утворених відповідно до законів
України військових формувань та
правоохоронних органів.

СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

ПКМУ від 20 серпня
2014 р. № 413 «Про
затвердження Порядку
надання статусу УБД
особам, які захищали
незалежність,
суверенітет та
територіальну цілісність
України і брали
безпосередню участь в
АТО, забезпеченні її
проведення»

комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій, утвореними в Міноборони, МВС, Національній
поліції, Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки,
Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації
Держспецтрансслужби, Генеральній прокуратурі України,
Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку,
ДСНС, ДПтС

міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій та виплати
одноразової грошової допомоги в разі загибелі
(смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших
категорій осіб відповідно до Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» при ДСВАТО, - у разі виникнення
спірних питань, що потребують міжвідомчого
врегулювання.

Для отримання
статусу:
♦ особи з інвалідністю
внаслідок війни
♦ учасника війни
♦ особи, на яку
поширюється чинність
Закону України «Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту»

Орган з
питань
соціального
захисту
населення за
місцем
реєстрації

СТАТУС ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ВНАСЛІДОК ВІЙНИ
ПКМУ від 8 вересня 2015 р. № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу особи з
інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення,
контузії або каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»
військовослужбовцям (резервістам,
військовозобов’язаним) та
працівникам ЗСУ, Нацгвардії, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки,
Держприкордонслужби,
Держспецтрансслужби,
військовослужбовцям військових
прокуратур, особам рядового і
начальницького складу,
військовослужбовцям, працівникам
МВС, Управління державної охорони,
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, ін.
утворених відповідно до закону
військових формувань, які стали
інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під
час безпосередньої участі в АТО

довідка
МСЕК
про
групу та
причину
інвалідно
сті

особам, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в
районі антитерористичної операції в
період її проведення у складі добровольчих
формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту
незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, за
умови, що в подальшому такі добровольчі
формування були включені до складу
Збройних Сил, МВС, Національної гвардії
та інших утворених відповідно до закону
військових формувань та правоохоронних
органів

СТАТУС ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ВНАСЛІДОК ВІЙНИ
ПКМУ від 8 вересня 2015 р. № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу особи з
інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення,
контузії або каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»

працівникам підприємств,
установ, організацій, які
залучалися до забезпечення
проведення антитерористичної
операції та стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час
забезпечення її проведення
безпосередньо в районі
антитерористичної операції у
період її проведення

● довідка МСЕК про групу та причину
інвалідності;
● документи про безпосереднє залучення до
виконання завдань АТО в районі її проведення
або направлення (прибуття) у відрядження для
безпосередньої участі в АТО в районі її
проведення (витяги з наказів, розпоряджень,
посвідчень про відрядження, книг нарядів,
матеріалів
спеціальних
(службових)
розслідувань за фактами отримання поранень),
а також документи, що були підставою для
прийняття керівниками підприємств, установ,
організацій рішення про направлення осіб у
таке відрядження

СТАТУС ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ВНАСЛІДОК ВІЙНИ
ПКМУ від 8 вересня 2015 р. № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю
внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення»
особам, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час безпосередньої участі
в АТО, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районі її
проведення у складі добровольчих
формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту
незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, але в
подальшому такі добровольчі
формування не були включені до складу
Збройних Сил, МВС, Нацгвардії та інших
утворених відповідно до закону військових
формувань та правоохоронних органів, і
виконували завдання АТО у взаємодії із ЗСУ,
МВС, Нацгвардією та ін. утвореними
відповідно до закону військовими
формуваннями та правоохоронними органами

Подає керівник добровольчого формування
● довідку МСЕК про групу та причину інвалідності
●клопотання
про
надання
статусу
ІВ
керівника
добровольчого формування, до складу якого входила така
особа, або командира (начальника) військової частини
(органу, підрозділу) ЗСУ, МВС, Нацгвардії або ін. утвореного
відповідно до закону військ. формування чи правоохоронного
органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання АТО.
До клопотання додаються документи, що підтверджують
участь особи в АТО, або письмові свідчення не менш як двох
свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в
АТО та отримали статус УБД, ІВ або УВ
● довідку керівника Антитерористичного центру при СБУ,
Генштабу ЗСУ про виконання добровольчими формуваннями
завдань АТО у взаємодії із ЗСУ, МВС, Нацгвардією та ін.
утвореними відповідно до закону військ. формуваннями та
правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в
районах АТО у період її проведення

СТАТУС ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ВНАСЛІДОК ВІЙНИ
ПКМУ від 8 вересня 2015 р. № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни
особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»

особам, які добровільно
забезпечували (або добровільно
залучалися до забезпечення)
проведення АТО (у т.ч.
провадили волонтерську
діяльність) та стали
інвалідами внаслідок
поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час
забезпечення проведення АТО
(у тому числі волонтерської
діяльності), перебуваючи
безпосередньо в районі АТО в
період її проведення

● довідка МСЕК про групу та причину

інвалідності
● довідка керівника Антитерористичного
центру при СБУ, Генштабу ЗСУ про
добровільне забезпечення або добровільне
залучення
особи
до
забезпечення
проведення АТО або рішення суду про
встановлення
факту
добровільного
забезпечення або добровільного залучення
особи до забезпечення проведення АТО у
разі відсутності зазначеної довідки

СТАТУС УЧАСНИКА ВІЙНИ
ПКМУ від 23 вересня 2015 р. № 739
«Питання надання статусу учасника війни деяким особам»

●документи про безпосереднє залучення до виконання
завдань АТО в районах її проведення (витяги з наказів
керівника АТЦ при СБУ або особи, яка його заміщує,
першого заступника чи заступника керівника АТЦ при
СБУ про залучення до забезпечення проведення АТО,
витяги з наказів керівника оперативного штабу з
управління АТО, його заступників або керівників
секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань)
про підпорядкування керівнику оперативного штабу з
управління АТО в районах її проведення), а також інші
документи,
видані
державними
органами,
підприємствами, установами, організаціями, що містять
відомості про безпосередню участь працівника в
забезпеченні виконання завдань АТО в районах її
проведення (витяги з наказів і розпоряджень, посвідчень
про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних
(службових) розслідувань за фактами отримання
поранень

КОМІСІЯ

працівники
підприємств,
установ та
організацій, які
залучалися та
брали
безпосередню
участь у
забезпеченні
проведення
АТО,
перебуваючи
безпосередньо в
районах АТО в
період її
проведення

СТАТУС ЧЛЕНА СІМЇ ЗАГИБЛОГО (ПОМЕРЛОГО)
До членів сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) належать:

один з подружжя, який не
одружився вдруге, незалежно
від того, виплачується йому
пенсія чи ні

діти, які мають свої сім’ї,
але стали інвалідами до
досягнення повноліття

батьки

діти, які не мають (і не мали)
своїх сімей

утриманці загиблого або
того, хто пропав безвісти,
яким у зв’язку з цим
виплачується пенсія

діти, обоє з батьків яких
загинули або пропали
безвісти

СТАТУС ЧЛЕНА СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО (ПОМЕРЛОГО)
сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) і працівників ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби
зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових
прокуратур, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління
держохорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, ін. утворених відповідно до законів України військових
формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення,
та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період
її проведення

Для отримання посвідчення подають до органів з питань соціального
захисту
населення
за місцем реєстрації:
♦свідоцтво про смерть
(копія)
або повідомлення
про загибель особи
♦документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України та брала безпосередню участь в
АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у
період її проведення, та загинула (пропала безвісти), померла внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО,
забезпеченні її проведення, або документи про безпосереднє залучення до
забезпечення проведення АТО особи, яка загинула (пропала безвісти), померла
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення
проведення АТО безпосередньо в районах АТО у період її проведення
♦постанова штатної ВЛК відповідного військового формування

СТАТУС ЧЛЕНА СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО (ПОМЕРЛОГО)
сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах АТО у період її проведення, за умови, що в подальшому такі
добровольчі формування були включені до складу ЗСУ, МВС, Нацгвардії та ін. утворених
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів

Для отримання посвідчення подають до органів з питань соціального
захисту населення за місцем реєстрації:
♦свідоцтво

про
смерть
(копія)
або
повідомлення
про
загибель
особи
♦довідка керівника АТЦ при СБУ, Генерального штабу ЗСУ про виконання добровольчим
формуванням, до складу якого входила особа, що померла (загинула), завдань АТО у взаємодії
із ЗСУ, МВС, Нацгвардією чи ін. утвореними відповідно до законів України військовими
формуваннями та правоохоронними органами під час перебування безпосередньо в районах
АТО
у
період
її
проведення
♦документи про безпосереднє виконання завдань АТО в районах її проведення (витяги з
наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за
фактами отримання поранень), а також ін. видані державними органами офіційні документи,
що містять достатні докази про безпосередню участь особи, яка померла (загинула), у
виконанні
завдань
АТО
♦висновок судово-медичної експертизи

СТАТУС ЧЛЕНА СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО (ПОМЕРЛОГО)
сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України,
але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу ЗСУ, МВС,
Нацгвардії та ін. утворених відповідно до законів України військових формувань та
правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями
завдань АТО у взаємодії із ЗСУ, МВС, Нацгвардією та ін. утвореними відповідно до законів
України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи
безпосередньо в районах АТО у період її проведення

Для отримання посвідчення подають до органів з питань соціального
захисту населення за місцем реєстрації:

♦свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи
♦клопотання про надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону,
керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка
загинула (пропала безвісти) чи померла
♦довідка керівника АТЦ при СБУ, Генштабу ЗСУ про виконання
добровольчими формуваннями завдань АТО у взаємодії із ЗСУ, МВС,
Нацгвардією та ін. утвореними відповідно до законів України військовими
формуваннями та правоохоронними органами
♦висновок судово-медичної експертизи

СТАТУС ЧЛЕНА СІМЇ ЗАГИБЛОГО (ПОМЕРЛОГО)
сім’ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до
забезпечення) проведення АТО (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) і
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час забезпечення проведення АТО (у тому числі здійснення
волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її
проведення

Для отримання посвідчення подають до органів з питань соціального
захисту населення за місцем реєстрації:
♦свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи
♦копія договору про здійснення волонтерської діяльності
♦свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу),
керівника добровольчого формування
♦довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу ЗСУ
про добровільне забезпечення або добровільне залучення до забезпечення
проведення АТО
♦висновок судово-медичної експертизи
♦рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або
добровільного залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції
особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла

СТАТУС ЧЛЕНА СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО (ПОМЕРЛОГО)
сім’ї працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися
до забезпечення проведення АТО та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під
час забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та у
період її проведення
Для отримання посвідчення подають до органів з питань соціального
захисту населення за місцем реєстрації:

♦свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи
♦документи про безпосереднє залучення особи, яка загинула (пропала безвісти)
чи померла, 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, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів
спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень), а також
документи, що були підставою для прийняття керівником підприємства,
установи, організації рішення про направлення особи у таке відрядження
♦висновок судово-медичної експертизи

З питання оформлення
пільг на житловокомунальні послуги
необхідно звернутися до
органів соціального
захисту населення за
місцем реєстрації або
фактичного місця
проживання

Пільги особам
з інвалідністю
внаслідок
війни

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг
Плата за користування житлом (квартирна плата) в межах норми,
передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі
житла на кожну особу яка проживає (прописана) у житловому
приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра
на сім'ю);
Плата за користування комунальними послугами(в межах норми
споживання)
Плата за тверде та рідке паливо (в межах норми споживання)

Пільги з оплати послуг зв'язку
Абонементна плата за користування телефоном:
Особа з інвалідністю внаслідок війни
Особа з інвалідністю внаслідок Другої світової війни
Безплатне встановлення квартирних телефонів
Інші передбачені законодавством пільги
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням

100%

100%
100%

50%
100%
100%
Позачергово щороку (із
січня по грудень)

Проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним,
водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом на території України та країн СНД

100%

Позачерговий безплатний капітальний ремонт власних
жилих будинків (квартир)

21 кв. метр загальної
площі житла

Пільги особам з інвалідністю внаслідок війни
Виплата грошової компенсації на транспортне обслуговування (для осіб з
інвалідністю, які перебувають на обліку в органах соціального захисту
населення на забезпечення їх автомобілем)

двічі на рік (у
березні та вересні)

Виплата грошової компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування
автомобілів (для осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілем через органи
соціального захисту населення)

двічі на рік (у
березні та вересні)

Виплата грошової компенсації взамін санаторно- курортного лікування

100% середньої
вартості путівки
один раз на два роки

Проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним
транспортом загального користування в сільській місцевості

100%

Проїзд залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів в межах області (АР Крим) за місцем
проживання

100%

Одержання ліків за рецептами лікарів

100%

Зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів

100%

Забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами
Забезпечення автомобілем з ручним керуванням

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг
Плата за користування житлом (квартирна плата) та опаленням в межах норми,
передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на
75%
кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на
знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
Плата за користування комунальними послугами (в межах норми споживання)

Пільги
учасникам
бойових дій

Плата за тверде та рідке паливо та скраплений газ (в межах норми
споживання)

75%
75%

Пільги з оплати послуг зв'язку
Абонементна плата за користування телефоном

50%

Оплата основних робіт по встановленню квартирних телефонів

80%

Оплата додаткових робіт по встановленню квартирних телефонів

50%

Інші передбачені законодавством пільги
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням
Грошова компенсація вартості самостійного санкурлікування в розмірі сер. вартості путівки
Проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським
автомобільним транспортом
Проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським
автомобільним транспортом
Проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом
загального користування в сільській місцевості
Проїзд залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами
приміських маршрутів в межах області (АР Крим) за місцем проживання
Одержання ліків за рецептами лікарів
Зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів)

Щороку (із січня по
грудень)

100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%

Пільги
учасникам
війни

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг
Плата за користування житлом (квартирна плата) та
опаленням в межах норми, передбаченої чинним законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав 50%
(прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати,
та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
Плата за користування комунальними послугами (в межах
50%
норми споживання)
Пільгове придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
50%
Плата за тверде та рідке паливо та скрапленого газу

Пільги з оплати послуг зв'язку
Абонементна плата за користування телефоном
Оплата основних робіт по встановленню квартирних телефонів
Оплата додаткових робіт по встановленню квартирних телефонів
Інші передбачені законодавством пільги
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням-один раз на два роки
Проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським
автомобільним транспортом
Проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом на території України
Проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом
загального користування в сільській місцевості
Проїзд залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами
приміських маршрутів в межах області (АР Крим) за місцем проживання
Одержання ліків за рецептами лікарів
Зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів)

50%
80%
50%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг
Плата за користування житлом (квартирна плата) та опаленням в межах норми,
передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну
50%
особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
Плата за користування комунальними послугами (в межах норми споживання)
50%

Пільги
членам
сімей
загиблих
(померлих)
ветеранів
війни

Пільгове придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
Плата за тверде та рідке паливо та скраплений газ (в межах норми споживання)

50%

Пільги з оплати послуг зв'язку
Абонементна плата за користування телефоном
Оплата основних робіт по встановленню квартирних телефонів
Оплата додаткових робіт по встановленню квартирних телефонів

50%
80%
50%

Інші передбачені законодавством пільги
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням-один раз на два роки
Грошова компенсація один раз на два роки вартості самостійного санаторнокурортного лікування в розмірі середньої вартості путівки
Проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом
Проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом
Проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним
транспортом загального користування в сільській місцевості

100%
100%
50%
100%
100%

Проїзд залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами
100%
приміських маршрутів в межах області (АР Крим) за місцем проживання
Одержання ліків за рецептами лікарів
Зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів)

100%
100%

Пільги по доходах
У зв’язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 р. № 76VIII “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України” постановою Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 року № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим
категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу
сім’ї, який набрав чинності з 1 липня 2015 року. Дія цього Порядку
поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою.
Пільги надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу. У 2019 році це - 2690 гривень.
До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані пенсія; заробітна плата;
грошове забезпечення; стипендія; соціальна допомога (крім одноразової допомоги);
доходи від підприємницької діяльності (для ФОП платників єдиного податку І групи 1 ПМ, ІІ групи – 2
ПМ, ІІІ групи – 3 ПМ для працездатних осіб); допомога по безробіттю та інші виплати, що
здійснюються фондами соціального страхування.
Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання,
осіб, призваних на строкову військову службу), до сукупного доходу за кожний місяць враховується
дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць
(з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні).
Залишено без змін надання пільг для учасників бойових дій (75 %), інвалідів війни (100 %), осіб
постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи 1,2 категорій (50 %), ветеранів військової служби
та органів МВС, реабілітованих осіб, інвалідів військової служби.

Для покращення житлових
умов учасників АТО та їх родин
реалізуються дві державні
програми:
забезпечення житлом осіб з інвалідністю I-II
груп, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в АТО та сімей
загиблих (тих, що пропали безвісти) чи
померлих учасників АТО
забезпечення житлом учасників бойових дій з
числа внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в АТО
та осіб з інвалідністю внаслідок війни
III групи

Розмір грошової компенсації (ГK) розраховується за формулою:
ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ, де

Nс

- кількість членів сім’ї загиблого за однією категорією або кількість членів сім’ї
інваліда війни, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп

- кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з
інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10
кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного
пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових
умов на день звернення за грошовою компенсацією (по Сумській області з 01.10.2018
складає 11116 гривень);

Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла
для міст Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується у
1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням
понад 300 тис. чоловік - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис.
до 300 тис. - у 1,25 раза);

ПЗ - витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та
сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів).
Орган соцзахисту кошти перераховує на спеціальний рахунок заявника в
Ощадбанку, заявник має право протягом року придбати житло

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ
ПКМУ від 31.01.2015 № 200 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на забезпечення постраждалих
учасників Революції Гідності та учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним
лікуванням»
Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у
закладах, розміщених на території України, осіб, яким надано статус:
• постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до ст. 16-1 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
• учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника
війни відповідно до пп. 19 і 20 частини першої ст. 6, пп. 10-14 частини другої
ст. 7 та п. 13 ст. 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ
З 2017 року змінено систему закупівлі санаторно-курортних
послуг для постраждалих учасників АТО
Путівки для постраждалих учасників АТО закуповуються на
підставі тристоронньої угоди (особа – управління – санаторій).
Людина зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення,
після чого звернутися до управління соцзахисту. Після цього
укладається тристороння угода, на підставі якої передбачено
безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам
за надані послуги. Гранична вартість путівки для відшкодування
вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься
щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном. Перелік
базових послуг, які мають надаватися особам відповідно до
медичних рекомендацій та входять до вартості путівки,
затверджуватимуться Мінсоцполітики.

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ
ПКМУ від 31.01.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення
постраждалих учасників Революції Гідності та учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням»

За умови перебування на обліку забезпечуються безоплатними путівками до
санаторно-курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в
порядку черговості:
1) учасники бойових дій - щороку строком на 18-21 день;
2) особи з інвалідністю внаслідок війни - позачергово щороку строком на 1821 день;
3) особи з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи
(з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) відповідно до медичних рекомендацій, з них:
I та II груп - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з
лікуванням строком на 35 днів;
III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням
строком на 18-21 день.
4) учасників війни - не частіше ніж 1 раз на два роки строком на 18-21 день.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ПУТІВКИ

♦медичну довідку лікувальної
установи за формою 070/о
♦копію військового квитка (за
наявності) та копію документа,
що підтверджує безпосереднє
залучення особи до виконання
завдань АТО в районах її
проведення
♦копію відповідного
посвідчення

Органи
соціального
захисту
населення за
місцем
реєстрації для
взяття на облік

Грошова компенсація вартості санаторно-курортного лікування
ПКМУ від 17.06.2004 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації
вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян»

Грошова компенсація виплачується особам з інвалідністю

внаслідок

війни у розмірах

(округлених до однієї гривні):
1) особам з інвалідністю I і II групи - 100 відсотків середньої вартості путівки;
2) особам з інвалідністю III групи - 75 відсотків середньої вартості путівки.
Виплачується за місцем обліку 1 раз на два роки з дня звернення із заявою про виділення
путівки або виплату грошової компенсації за бажанням, якщо ці особи протягом двох років не
одержували безоплатних санаторно-курортних путівок

Компенсація

вартості

самостійного

санаторно-курортного лікування учасникам

бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» виплачується
розмірі
вартості
самостійного санаторно-курортного лікування
оздоровлення, але не більше ніж середня вартість санаторно-курортної

Закону України «Про
за їх бажанням у
на час проведення
путівки.

Середня вартість путівки для виплати грошової компенсації та компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного лікування обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з
округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого
законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.

Грошова компенсація вартості санаторно-курортного лікування
ПКМУ від 17.06.2004 № 785 «Про затвердження Порядку виплати
грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким
категоріям громадян»
Розміри виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного
лікування у 2019 році
з січня

з липня

з грудня

Середня вартість путівки

524

547

573

Грошова компенсація інвалідам війни І та ІІ
групи

524

547

573

Грошова компенсація інвалідам війни ІІІ групи

393

410

430

Компенсація вартості самостійного санаторнокурортного лікування (учасникам бойових дій,
учасникам війни, членам сімей загиблих
(померлих), максимальна сума

524

547

573

ПКМУ від 12.07.2017 № 497 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із
психологічної реабілітації учасників АТО та
постраждалих учасників Революції Гідності»
Для отримання послуги з психологічної реабілітації необхідно
звернутись до органу з питань соціального захисту населення
за місцем реєстрації, фактичного проживання або проходження
служби
Подати документи:
Копії посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни або учасника війни;
документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань
АТО в районах її проведення

Обрати суб’єкта надання послуг, у якого бажає пройти
реабілітацію, після чого місцевий орган з питань соціального
захисту населення укладає тристоронній договір

ПКМУ від 23.08.2016 № 528 «Про затвердження
Порядку виплати грошової компенсації вартості
проїзду учасників антитерористичної операції
та постраждалих учасників Революції Гідності
до суб’єктів надання послуг для проходження
психологічної реабілітації та назад»
Грошова компенсація вартості проїзду учасників АТО до реабілітаційних
установ та назад надається у разі користування таким міжміським
транспортом:
• залізничним - у розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними
документами, але не більше вартості проїзду в плацкартному/купейному
вагоні швидкого поїзда та вагоні другого класу швидкісного поїзда;
• автомобільним загального користування (крім таксі) - у розмірі фактичних
витрат, підтверджених проїзними документами.
Витрати на проїзд транспортом міського та приміського сполучення
відшкодуванню не підлягають.

Грошова компенсація вартості проїзду учасників АТО до реабілітаційних
установ та назад призначається в разі, коли звернення надійшло не
пізніше ніж через 90 календарних днів із зазначеної в проїзному документі
дати закінчення поїздки

●заяву
●копію паспорта або іншого документа, що
засвідчує особу заявника та місце його
проживання;
●заповнений
реабілітаційною
установою
відривний
корінець
направлення
на
психологічну реабілітацію із зазначенням
строків перебування в реабілітаційній установі;
●оригінали
проїзних
документів,
що
підтверджують витрати на оплату проїзду (на
проїзному документі повинні бути зазначені
дата проїзду та його вартість).

органи
соціального
захисту
населення за
місцем реєстрації
або за місцем
фактичного
проживання
(перебування)

ПКМУ від 31.03.2015 № 179 «Про
затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів із
соціальної та професійної адаптації
учасників АТО та постраждалих
учасників Революції Гідності»

Для навчання, перенавчання або підвищення
кваліфікації за рахунок коштів державного бюджету у
професійно-технічних
навчальних
закладах,
автошколах ТСОУ, навчально-курсових комбінатах,
курсах водіїв тощо з терміном навчання до 12 місяців
звертатись до органу з питань соціального захисту
населення за місцем реєстрації або за місцем
фактичного проживання (перебування)

Виплата щорічної разової грошової
допомоги учасникам АТО та членам
сімей загиблих до 5 травня
Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни,
учасникам бойових дій, учасникам війни, членам сімей,
зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також
дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок
війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам)
померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за
життя особами з інвалідністю від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге
виплачується разова грошова допомога у розмірі, який
визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних
призначень, встановлених законом про Державний бюджет
України.

Матеріальна допомога військовослужбовцям,
звільненим з військової строкової служби
ПКМУ від 08.04.2015 № 185 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виплати матеріальної
допомоги військовослужбовцям, звільненим з
військової строкової служби»

Виплачується громадянам України, які звільнилися з військової
строкової служби в розмірі:
• середньої заробітної плати на день призову, але не менше
мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для
громадян, які працювали на підприємствах, в установах і
організаціях);
• мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для
громадян, які до призову не працювали)

Обласна комплексна програма
соціального захисту населення
на 2017-2021 роки
Матеріальна допомога з
обласного бюджету
надається:

постраждалим
25 тис.
гривень

сім’ям загиблих
100 тис.
гривень

сімʾям загиблих
на поліпшення
матеріальнопобутових умов
34 тис. гривень

Для отримання матеріальної допомоги на комісію при
Департаменті подаються документи:
постраждалі особи
●копія паспорту;
● копія ідентифікаційного коду;
● копія довідки про безпосередню
участь в АТО;
● документ, що підтверджує
травму, поранення, контузію,
каліцтво, захворювання, отримані
внаслідок участі в АТО;
● посвідчення інваліда війни

члени сім’ї постраждалого
●копія паспорту;
● копія ідентифікаційного коду;
● копія довідки про безпосер. участь в АТО;
● копії документів, що підтверджують
родинні стосунки;
● письмова згода про виплату допомоги
уповноваженому представнику сім’ї від інших
членів сім’ї;
● довідка про склад сім’ї;
● довідка про доходи;
● копія свідоцтва про смерть;
● документ, що підтверджує смерть внаслідок
участі в АТО;
● посвідчення члена сім’ї загиблого

Обласна комплексна програма
соціального захисту населення
на 2017-2021 роки
Матеріальна допомога з
обласного бюджету

адресна грошова допомога
учасникам АТО та сім’ям
загиблих за проходження
обстеження методом
магнітно-резонансної
томографії

відшкодування за
встановлення пам’ятників та
облаштування місць
поховання загиблих
(померлих) учасників АТО

Для отримання допомоги:
за проходження обстеження
методом МРТ

за встановлення пам’ятників та
облаштування місць поховання

подаються документи:
До Департаменту соціального
захисту населення Сумської ОДА
●копія паспорту;
● копія ідентифікаційного коду;
● копія посвідчення та довідка про
безпосередню участь в АТО;
● копія направлення на обстеження
(МРТ) після заключення обласного
фахівця;
● оригінал чеку

до органів соцзахисту за місцем
реєстрації
●копія паспорту;
● копія ідентифікаційного коду;
● копія посвідчення члена сім’ї загиблого;
● копії документів, що підтверджують
родинні стосунки;
● документи, що підтверджують вартість
виготовлення пам’ятника, його встановлення,
вартість матеріалів та робіт, необхідних на
облаштування місця поховання

Забезпечення твердим
паливом
За місцем реєстрації один раз на рік
на домогосподарство

аб
о

житлове приміщення
не забезпечене
електро-, тепло- або
газопостачанням для
опалення

5 м3 твердолистяних або 6 м3
шпилькових та м’яколистяних
порід або 1,2 тонни торфобрикетів

виплата компенсації готівкою у
сумі 3200 гривень

Звертатись до місцевого управління соцзахисту за
місцем реєстрації

З питань соціального захисту учасники АТО та члени їх сімей можуть
звернутись до місцевих управлінь соціального захисту населення
Назва міста,
району
Білопільський

контактний
телефон
(05443) 7 -10- 53

Буринський

(05454) 2- 31 -61

В.-Писарівський

(05457) 5-17-89

Глухівський

(05444) 2-20-50

Конотопський
Краснопільський

(05447) 6-64-11

Назва міста,
району

контактний
телефон

С.-Будський

(05451) 7-12- 58

Сумський

(0542) 66-35-51

Тростянецький

(05458) 5-13-59

Шосткинський

(05449) 7-09-28

(05459) 7-13-60

Ямпільський

(05456) 2-17-25

Кролевецький
Лебединський

(05453) 9-15-62

м. Глухів

(05444) 3-10-29

( 05445) 2-27- 09

м. Конотоп

(05447) 2-35-56

Л. – Долинський

(05452) 5-13-37

м. Лебедин

( 05445) 2-14-92

Недригайлівський

(05455) 5-27- 54

м. Охтирка

(05446) 4-15-30

Охтирський

(05446) 2-52-89

Путивльський

(05442) 5-43-86,

Роменський

(05448) 2-23-72

м. Ромни

(05448) 5-16-94

м. Суми

(0542) 79-02-05

м. Шостка

(05449) 7-08-94

Департамент соціального захисту населення
Сумської обласної державної адміністрації

Телефон «гарячої лінії»
77-99-56
0800301505

