На допомогу
захисникам Батьківщини
Пільги, допомоги, санаторно-курортне лікування тощо для учасників АТО та членів
їх сімей – підстави та порядок отримання, рекомендації, довідкова інформація
I. ПІЛЬГИ
Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
учасникам бойових дій/інвалідам війни та особам, прирівняним до них надаються наступні пільги:
СКЛАД ПІЛЬГ

Учасники бойових дій:

Інваліди війни:

75 % знижка на квартплату);
75 % знижка плати за житлово-комунальні послуги
(газопостачання, теплопостачання (підігрів води),
електроенергія, водопостачання та водовідведення);
водовідведення);

100 % знижка на квартплату;
100 % знижка плати за житлово-комунальні послуги
(газопостачання, теплопостачання (підігрів води),
електроенергія, водопостачання та



учасники бойових дій - безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного
сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною
знижкою;



інваліди війни 1 та 2 групи - безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів 1 групи
(не більше одного супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і
назад) вказаними видами транспорту;



інваліди війни 3 групи - безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного
сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною
знижкою;



позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах
квартирних телефонів Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі
50 процентів від затверджених тарифів



щорічно до 5 травня учасникам бойових дій/інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у
розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених
законом про Державний бюджет України.

КОМУ НАДАЮТЬСЯ
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій/інвалідам війни та членам
їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
Площа житла, на яку надається знижка при розрахунку плати за опалення:
21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та
додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

ЯК ОТРИМАТИ ПІЛЬГУ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
1. Звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації/фактичного проживання для включення до реєстру
пільговиків із Пакетом документів (подається нижче). При собі мати оригінали зазначених документів. За необхідності
отримати довідку-дозвіл про оформлення пільги за фактичним місцем проживання.
2. Звернутися до постачальника/надавача відповідних послуг (ЛКП (ОСББ, ЖБК тощо), "Львівгаз збут",
"Львівтеплоенерго", "Львівводоканал", "Львівобленерго") із заявою про оформлення пільги, Пакетом документів,
квитанціями (розрахунковими книжками) про сплату за послуги та довідкою-дозволом про оформлення пільги за
фактичним місцем проживання (за необхідності). При собі мати оригінали зазначених документів.
3. Отримати позитивне рішення організації – постачальника відповідних послуг (позначку в договорі) та внести зміни у
відповідні нарахування.

ВАЖЛИВО!

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ:
копія посвідчення учасника бойових дій/інваліда війни;
копія паспорта;
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
копія довідки про склад сім’ї з ЛКП,ОСББ, ЖБК тощо;
копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей пільговика.

II. САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ
Механізм забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням визначено Порядком використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції
санаторно-курортним лікуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200.
Для взяття на облік особа чи її законний представник подає такі документи:


заяву;



медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о;



копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;



документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в
районах її проведення.

Учасники АТО самостійно вибирають санаторно-курортний заклад для забезпечення їх путівками на санаторнокурортне лікування.
У 2017 році (Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.04.2017 № 575 “Про встановлення граничної
вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році“) гранична вартість путівки (ліжко-дня) за надання послуг із санаторнокурортного лікування деяким пільговим категоріям громадян, а саме:
 інвалідам війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 5 250 (291,7) грн. без податку на
додану вартість;
 інвалідам з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 18 217 (520,5) грн.. без податку на
додану вартість;
 учасникам бойових дій з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 6 300 (350,0) грн. з податком на
додану вартість;
 громадянам, що супроводжують інвалідів І групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта
та спинного мозку) 4 691 (260,6) грн. з податком на додану вартість.
Забезпечення путівками учасників АТО здійснюється в межах виділених коштів пропорційно кількості осіб, узятих на
облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, згідно з договорами, укладеними органами соціального
захисту населення з особами (учасниками АТО) та санаторно-курортними закладами.

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Механізм забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами реабілітації визначено Порядком
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій
населення,
затвердженим
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
05.04.2012
№
321
(далі – Порядок забезпечення ТЗР).
Порядком забезпечення ТЗР передбачено першочергове безоплатне забезпечення учасників АТО
технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення інвалідності на підставі рішень військоволікарських комісій.
Перелік необхідних документів для отримання ТЗР

паспорт (копія та оригінал);

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія та оригінал);

рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у
забезпеченні необхідним виробом;

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про
обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником
територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для учасників АТО, яким
не встановлено інвалідність).
Працівники органів соціального захисту населення:





нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення ТЗР;
ознайомлять з каталогами ТЗР;
ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні
заявки на безкоштовне виготовлення ТЗР;
видадуть направлення на забезпечення необхідними ТЗР.

Учасник АТО (його законний представник) обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде
проведено протезування (ортезування) або забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації.
На обраному заявником підприємстві буде проведено огляд учасника АТО та подальший супровід із надання протезноортопедичної допомоги.

IV. СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ
З моменту набуття статусу ветеран війни учасник АТО набуває право на отримання послуги з безоплатної
соціальної та професійної адаптації відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.03.2015 № 179 та розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 28.08.2015 № 458/0/5-15 «Про
соціальну та професійну адаптацію учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку).
Соціальна та професійна адаптація це:
курси цільового призначення – підвищення кваліфікації з метою вивчення нового обладнання, виробів,
товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються
на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці,
питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;
професійне навчання – первинна професійна підготовка, перепідготовка, отримання іншої спеціальності на
основі здобутого раніше освітнього рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на здобуття або
удосконалення професійних знань, умінь та навичок.
Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту
населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.
Бійцю запропонують заповнити заяву.
До заяви необхідно додати такі документи:


копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;



копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в
районах її проведення.
До уваги бійця:

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною
формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців, а підвищення кваліфікації шляхом навчання на
курсах цільового призначення установлюється від 20 до 500 годин.
Професійне навчання учасників АТО може здійснюватися у групах чисельністю не більше 30 осіб, а також на
умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом.
Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а
після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення встановленого
зразка.

V. ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
Надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 221
З моменту набуття статусу ветеран війни учасник АТО набуває право на отримання послуги з безкоштовної
психологічної реабілітації.
Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту
населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.
Бійцю запропонують заповнити заяву.
До заяви необхідно додати такі документи:

копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в
районах її проведення.
Для отримання детальнішої інформації щодо соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції необхідно звертатись до секторів соціальних програм районних відділів соціального захисту
управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Контакти
секторів
соціальних
відділів соціального захисту:

Галицький:
Личаківський:
Залізничний:
Франківський:
Шевченківський:
Сихівський:

програм

тел.:
тел.:
тел.:
тел.:
тел.:
тел.:

261-58-72 вул. Ф. Ліста, 5
235-67-82 вул. Театральна, 10
295-82-09 вул. І. Виговського, 34
238-23-04 вул. Ген. Т. Чупринки, 85
252-03-89 вул. В. Липинського, 11
254-64-87 просп. Червоної Калини, 66

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради - м. Львів, вул. Галицька, 21,
Контактні телефони – 235 48 85, тел./факс.: 235 49 82,

е-пошта: u_soczah@ukr.net

ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
I. МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ м.ЛЬВОВА
1. Надання бійцям-добровольцям, статус яких визначений у порядку,
затвердженому Львівською обласною радою, та членам їх сімей, місце проживання
яких зареєстроване у м.Львові та членам сімей загиблих (пропалих безвісті) або
померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в
антитерористичній операції, знижки плати за житлово-комунальні послуги, крім
абонентної плати за користування квартирним телефоном:
Бійці-добровольці, учасники бойових дій:

Члени сімей загиблих (пропалих безвісті), померлих

75 % знижка на квартплату;
75 % знижка плати за житлово-комунальні послуги
(газопостачання, теплопостачання (підігрів води),
електроенергія, водопостачання та водовідведення);

50 % знижка на квартплату;
50 % знижка плати за житлово-комунальні послуги
(газопостачання, теплопостачання (підігрів води),
електроенергія, водопостачання та водовідведення);

Для надання пільг бійці-добровольці - учасники антитерористичної операції подають до відділу соціального
захисту управління соціального захисту за місцем реєстрації заяву за встановленою формою.
До заяви необхідно додати такі документи:
 копію паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки) заявника;
 копії ідентифікаційного номера заявника та членів його сім’ї, на яких поширюється знижка.
 копію посвідчення учасника бойових дій (бійця-добровольця), виданого Львівською обласною радою;
 копію довідки керівника добровольчого формування про особу-заявника, який входить до складу добровольчого
батальйону, із зазначенням терміну перебування у районах проведення антитерористичної операції;
 письмові свідчення не менше як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в
антитерористичній операції та яким надано статус учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни
відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, які підтверджують участь в
антитерористичній операції особи-заявника;
 довідку про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 2, дійсна протягом одного місяця з моменту видачі), видану
підприємством – балансоутримувачем житлового будинку, у якому зареєстрований заявник та члени його сім’ї.
 копію свідоцтва про шлюб (при наявності);
 копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей (при наявності).
Для надання пільг члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції подають до відділу соціального
захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації заяву за встановленою
формою.
До заяви необхідно додати такі документи:
 копію паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки) заявника;
 копії свідоцтв про народження дітей;
 копії ідентифікаційного номера осіб, на яких поширюється знижка зі сплати за користування житлом та комунальними
послугами;
 копію посвідчення (довідки) члена сім’ї загиблого, виданого у встановленому законодавством України порядку.

2. Одноразова матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції –
мешканцям м. Львова, які потребують дороговартісного лікування.
Право на отримання допомоги поширюється на учасників антитерористичної операції, місце проживання яких
зареєстровано у м.Львові, а також у м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі, при умові, що у відповідних місцевих
бюджетах не передбачено коштів для надання одноразової матеріальної (грошової) допомоги учасникам
антитерористичної операції на лікування захворювань, які потребують дороговартісного лікування.
Для отримання одноразової матеріальної допомоги учасник антитерористичної операції подає до Львівського
центру надання послуг учасникам бойових дій заяву за встановленою формою.
У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою – документи, які посвідчують особу тих
осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи
уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства України.

До заяви необхідно додати такі документи:
 копію паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки) заявника;
 копію довідки про ідентифікаційний номер;
 копію посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни), виданого у встановленому законодавством України
порядку.

копію довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №
413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення“ про безпосередню участь в антитерористичній операції;

копію посвідчення учасника бойових дій, виданого Львівською обласною радою;

копію довідки керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входить до складу добровольчого
батальйону, із зазначенням терміну перебування у районах проведення антитерористичної операції, у тому числі
при наявності довідки про поранення, контузії чи каліцтва, отримані під час участі в антитерористичній операції;

витяг з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого із зазначеним об’ємом рекомендованого
лікування;

інформація про рахунок у банківській установі – у разі виплати одноразової матеріальної допомоги через банківську
установу.

3. Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення
антитерористичної операції – мешканців м. Львова.

дітей

учасників

Право на отримання допомоги поширюється на дітей учасників антитерористичної операції, які (учасники
антитерористичної операції або їх діти) зареєстровані у м.Львові,а також у м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі, при
умові, що у відповідних місцевих бюджетах не передбачено коштів для надання одноразової матеріальної допомоги на
оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції.
Одноразова матеріальна допомога надається дітям віком до 18 років з числа:
дітей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
участі в антитерористичній операції, яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України 4000 грн. на кожну дитину;
 дітей з інвалідністю учасників антитерористичної операції - 5000 грн. на кожну дитину;
 дітей учасників антитерористичної операції – інвалідів війни - 3000 грн. на кожну дитину;
 дітей бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою - 3000 грн.
на кожну дитину;
 дітей (без надання статусу), один з батьків яких помер - 4000 грн. на кожну дитину;
 дітей учасників антитерористичної операції, які впродовж 2017 року безпосередньо брали участь у проведенні
антитерористичної операції не менше 45 днів - 2000 грн. на кожну дитину;
 дітей з сімей учасників антитерористичної операції, у яких на вихованні є четверо і більше дітей віком до 18 років (а
також дітей, які навчаються у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійнотехнічних навчальних закладах з денною формою навчання, до досягнення ними 23 років і не мають власних сімей,
незалежно від їхнього місця проживання або реєстрації, не перебувають на повному державному чи недержавному
утриманні) - 2000 грн. на кожну дитину віком до 18 років;
 у виняткових випадках дітям учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова, які зареєстровані та
фактично проживають у м. Львові, незазначених вище, які потребують дороговартісного лікування – за рішенням
комісії (але не більше 10 000 грн.).
Для отримання одноразової матеріальної допомоги один з батьків дитини (дітей) або уповноважений
представник (опікун тощо) подає до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій заяву за встановленою
формою.


До заяви необхідно додати такі документи:
 копію паспорта заявника (1, 2, 11, 12 сторінки);
 копію довідки про ідентифікаційний номер;інформація про рахунок у банківській установі;
 копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
 довідку(-и) з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 2, дійсна протягом одного місяця з моменту
видачі) учасника антитерористичної операції та його дитини (дітей);
 копію свідоцтва про смерть;
 копію посвідчення (довідки) про надання статусу члена сім’ї загиблого;
 копію довідки та інші письмові документи, які підтверджують, що учасник антитерористичної операції пропав безвісти
або оголошений померлим, видані та скріплені печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони
України (військовими частинами, військовими комісаріатами тощо), Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами);
 копію посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни);
 копію довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413
“Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення“ про безпосередню участь в антитерористичній операції;
 копія посвідчення учасника бойових дій, виданого Львівською обласною радою;
 копію довідки керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входить до складу добровольчого
батальйону, із зазначенням терміну перебування у районах проведення антитерористичної операції.
Останнім днем подання заяви про надання одноразової матеріальної допомоги є 29 вересня 2017 року.

4.
Одноразова матеріальна допомога дітям загиблих та пропалих безвісти
учасників антитерористичної операції до Дня святого Миколая
Право на отримання мають діти учасників антитерористичної операції, які загинули (померли) чи пропали безвісти
під час проходження військової служби, які зареєстровані у м.Львові, а також у м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі
при умові, що у відповідних місцевих бюджетах не передбачено коштів для надання одноразової матеріальної допомоги
дітям загиблих та пропалих безвісти учасників антитерористичної операції до Дня святого Миколая.
Одноразова матеріальна допомога надається у розмірі 10 000 грн. дітям віком до 18 років, а у разі, якщо діти
навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації – до 23 років при умові, що ці діти не мають власних сімей та не перебувають на повному державному чи
недержавному утриманні при умові, що дитина (діти) учасника антитерористичної операції, який загинув (помер) чи
пропав безвісти, була (були) зареєстровані у м. Львові на момент його загибелі (смерті).
Для отримання одноразової матеріальної допомоги законний представник дитини (дітей) подає до відділу
соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації або до
управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики заяву за встановленою формою.
До заяви необхідно додати такі документи:
 копію паспорта заявника (1, 2, 11, 12 сторінки) (при необхідності);
 номер рахунку у банківській установі (при необхідності).
 довідку з місця проживання про склад сім’ї (форма № 2) з інформацією про те, що дитина (діти) учасника
антитерористичної операції, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, була
(були) зареєстрована у м. Львові (із зазначенням місця реєстрації) на момент загибелі (смерті), чи повідомлення про
пропалого безвісти одного з батьків;
 копію паспорта дитини (дітей) після виповнення дитині (дітям) вісімнадцятирічного віку;
 довідку про навчання дитини (дітей) після виповнення дитині (дітям) вісімнадцятирічного віку.

5.
Грошова компенсація інвалідам війни I-III групи з числа військовослужбовців,
які брали участь в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова, на
реабілітацію або санаторно-курортне лікування.
Право на отримання поширюється на інвалідів війни I, ІІ, III групи з числа військовослужбовців, які брали участь
в антитерористичній операції та які зареєстровані станом на 01.12.2016 у м.Львові,а також у м. Винники, смт. Рудно та
смт. Брюховичі при умові, що у відповідних місцевих бюджетах не передбачено коштів для надання грошової
компенсації інвалідам війни I-III групи з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на
реабілітацію або санаторно-курортне лікування.
Грошову компенсацію інвалід війни має право використати для оплати вартості реабілітаційних послуг, зокрема
медичної та/або фізичної реабілітації або послуг із санаторно-курортного лікування.
Для отримання грошової компенсації інвалід війни подає до відділу соціального захисту управління соціального
захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації:
 заяву за встановленою формою.
 ІД картку.
 довідку про незабезпечення санаторно-курортною путівкою за кошти Державного бюджету України впродовж року,
що передує дню звернення за наданням грошової компенсації – для інвалідів війни з числа осіб, на яких
поширюється дія Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“ та які
отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб“.
У разі відсутності (неподання) ІД картки до заяви також додаються такі документи:

копія паспорта.

копія довідки про ідентифікаційний номер заявника.

копія посвідчення інваліда війни.

копія документа, який підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції у
районах її проведення.
З метою отримання реабілітаційних (медичної та/або фізичної реабілітації) послуг або послуг із санаторно-курортного
лікування інвалід війни самостійно обирає реабілітаційну установу або санаторно-курортний заклад та укладає договір з
цією установою/закладом та управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної політики.

6.

Одноразова матеріальна допомога у розмірі 100 000 грн.

Надається учасникам антитерористичної операції, які на момент набрання чинності ухвали міської ради від
23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції“ та на
момент подання заяви зареєстровані на території м. Львова, м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі та у яких
сумарний термін перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції згідно з довідками про
безпосередню участь в антитерористичній операції - 45 днів і більше (крім випадків, коли участь в антитерористичній
операції неможливо було продовжувати через поранення, контузію, каліцтво, смерть, що підтверджено відповідними
документами),
Надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань здійснюється з
врахуванням розділу 1 цієї Програми та у такій черговості:
У першу чергу – члени сімей учасників антитерористичної операції, які загинули або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, і яким надано статус члена сім’ї
загиблого, члени сімей безвісно відсутніх протягом одного року у місці постійного проживання учасників
антитерористичної операції, особи, які є інвалідами війни 1 та 2 групи, які не мають права на отримання житла
відповідно до цієї Програми, а також інші особи, які мали право на отримання житла, передбаченого цією Програмою –
однак відмовилися від його отримання.
У другу чергу - особи, які є інвалідами війни 3 групи; особи, які мають поранення, контузії чи каліцтва, одержані під
час участі в антитерористичній операції без встановлення групи інвалідності; учасники антитерористичної операції, які
мають на утриманні неповнолітніх дітей та виховують їх без матері (батька).
У третю чергу – учасники антитерористичної операції, які мають на утриманні дитину з інвалідністю та/або троє і
більше неповнолітніх дітей.
У четверту чергу – інші категорії осіб.
Право на отримання матеріальної допомоги мають особи, які зареєстровані у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно та
смт. Брюховичі з числа членів сімей померлих учасників антитерористичної операції, у яких відсутні правові підстави на
надання статусу члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України.
Особи, які належать до категорії осіб, що визначені Програмою і бажають отримати матеріальну допомогу на
вирішення соціально-побутових питань відповідно до цієї Програми подають у Львівський центр надання послуг
учасникам бойових дій такі документи:
 Заяву встановленої форми за підписом заявника.
 у разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою – документи, що посвідчують особу тих
осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи
уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства.
 Копію паспорта (1, 2, 10, 11 сторінки) заявника.
 Довідку про ідентифікаційний номер.
 Довідку про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 2, дійсна протягом одного місяця з моменту видачі), видану
підприємством – балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники.
 Копію посвідчення учасника бойових дій (бійця-добровольця), виданого у встановленому законодавством порядку.
 Копію довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №
413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення“ про безпосередню участь в антитерористичній операції.
 Копію посвідчення (довідки) члена сім’ї загиблого, виданого у встановленому законодавством порядку.
 Довідку про те, що особі не надавалася у власність земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового
будинку, видану Головним Управлінням Держгеокадастру у Львівській області.
 Копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення інвалідності та копію
посвідчення інваліда війни.
 Копію посвідчення батьків багатодітної сім’ї.
 Копії свідоцтв про народження дітей.
 Копію документу, що підтверджує факт самостійного виховання учасником бойових дій неповнолітніх дітей без
матері (батька) (свідоцтво про розлучення, свідоцтво про смерть тощо).
 Копію медичного висновку про дитину з інвалідністю.
 Копію (копії) виписного (виписних) епікризу (епікризів).
У 2016 році виплачено кошти на загальну суму 10 млн. грн.
У 2017 році у міському бюджеті м. Львова на виплату зазначеної допомоги передбачено 100 млн. грн.

7. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій та Львівський міський
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надають учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей послуги психологічної
підтримки, а саме: індивідуальна консультація (психоедукація, травма війни,
ПТСР, негативні наслідки війни), групова робота (тренінги, групи
взаємопідтримки), робота з сім’ями, сімейне консультування.
8. Управління культури департаменту розвитку надає безкоштовне навчання
учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (школи
естетичного виховання), батьки яких загинули (пропали безвісти) або померли
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції.

9. Управління освіти департаменту гуманітарної політики забезпечує
безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів
комунальної форми власності територіальної громади м. Львова з числа дітей
учасників антитерористичної операції та вихованців дошкільних навчальних
закладів з числа дітей учасників антитерористичної операції.
10. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики залучає
дітей учасників антитерористичної операції до Програми навчання плаванню у
м. Львові.

II. ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.
Одноразова адресна грошова допомога родинам, родичі яких загинули під
час проведення АТО у розмірі 100 000 грн.
Для отримання допомоги необхідно подати такі документи:
 заяву;

копію сторінок паспорта заявника, на яких зазначено прізвище, ім'я, по батькові;
 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 документи про безпосередню участь в АТО загиблого;
 копію лікарського свідоцтва про смерть загиблого;
 копію свідоцтва про смерть загиблого;
 копію документів, що підтверджують ступінь родинного зв'язку з загиблим.
 номер особового банківського рахунку заявника.
Громадяни подають документи до органів соціального захисту за місцем проживання/реєстрації.

2.
Соціальні виплати дітям, пасинкам, падчеркам військовослужбовців,
добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в антитерористичній операції.
Розмір щомісячної соціальної виплати на одну дитину становить 2 500 грн. з місяця смерті загиблого, але не
раніше січня 2015 року.
Для отримання соціальної виплати уповноважені особи подають такі документи:
 заяву;
 копію паспорта заявника;
 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 копії підтверджуючих документів про безпосередню участь в АТО, здійснення волонтерської діяльності;
 копію свідоцтва про смерть загиблого;
 копію свідоцтва про шлюб;
 копію свідоцтва про народження дітей;.
 номер особового банківського рахунку заявника.
Громадяни подають документи до органів соціального захисту за місцем проживання/реєстрації.
Надання щомісячної соціальної виплати припиняється у разі досягнення дитиною 18-річного віку (крім випадків, коли
діти навчаються за денною формою в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років).

3.
Одноразова адресна грошова допомога
антитерористичної операції у розмірі 3 000 грн.

демобілізованим

учасникам

Для отримання допомоги необхідно подати такі документи:





заява;
копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
копії документів, що підтверджують безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в
районах її проведення;
копія підтверджувального документа про звільнення.

Для отримання детальнішої інформації щодо соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції необхідно звертатись до районних відділів
соціального захисту управління соціального захисту Львівської міської ради
Контакти відділів соціального захисту:

Галицький:
Личаківський:
Залізничний:
Франківський:
Шевченківський:
Сихівський:

тел.:
тел.:
тел.:
тел.:
тел.:
тел.:

261-58-72 вул. Ф. Ліста, 5
235-67-82 вул. Театральна, 10
295-82-09 вул. І. Виговського, 34
238-23-04 вул. Ген. Т. Чупринки, 85
252-03-89 вул. В. Липинського, 11
254-64-87 просп. Червоної Калини, 66

Управління соціального захисту Львівської міської ради -

м. Львів, вул. Галицька, 21,
Контактні телефони – 235 48 85, тел./факс.: 235 49 82, е-пошта: u_soczah@ukr.net

Управління освіти Львівської міської ради -

м. Львів, пл.. Ринок, 9,
Контактні телефони – 254 60 48, тел./факс.: 235 80 04, е-пошта: osvitalviv@ukr.net

Управління культури Львівської міської ради -

м. Львів, пл.. Ринок, 1, каб. 322
Контактні телефони – 297 57 30, тел./факс.: 297 58 81, е-пошта: culture@city-adm.lviv.ua

Управління молоді та спорту Львівської міської ради Контактні телефони – 297 58 71, 297 58 74, 297-58-69

м. Львів, пл.. Ринок, 1, каб. 522
е-пошта: umss.lmr@gmail.com

Львівський міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді Менделєєва, 8
Контактні телефони – 276 30 57, 276 30 58

м. Львів, вул.

е-пошта: lmcsssdm_usz@ukr.net

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій -

м. Львів, вул. Пекарська ,41 ,
Контактні телефони – 254 61 16, 063 434 65 46, 050 788 72 38, 067 962 83 25, е-пошта: centr_ubd@city-adm.lviv.ua

