
Про надання одноразової грошової допомоги 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 

№535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від 

фізичних та юридичних  осіб для надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої  

території в України або району проведення антитерористичної операції»  

сім»ям  загиблих в антитерористичній операції з числа військовослужбовців 

та інших осіб, сім»ям внутрішньо  переміщених осіб, сім»ям учасників АТО, 

які отримали тяжкі поранення та потребують тривалого лікування надається  

одноразова грошова допомога  у розмірах, встановлених комісією з питань 

розподілу коштів для надання  грошової допомоги Міністерства соціальної 

політики України, зокрема: 

- дітям-сиротам, батьки яких загинули під час проведення АТО, та дітям, 

батьки яких є полоненими або зникли безвісти, - на одну дитину 1176 

гривень; 

-        сім»ям, у яких є діти-інваліди або інваліди з дитинства, - 1764 гривні; 

- багатодітним сім»ям – 2352 гривні; 

- сім»ям, члени яких потребують невідкладного вартісного лікування, - 

1176 гривень; 

- сім»ям, у яких є інваліди 1,2 груп,- 1176 гривень; 

-  сім»ям, де є вагітні жінки, або один з батьків здійснює догляд за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку ( з числа сімей загиблих в АТО), 

- 1764 гривні.           

 Для отримання грошової допомоги необхідно звернутися до управління 

праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання або 

фактичним місцем перебування з відповідною заявою, в якій зазначаються 

причини необхідності надання грошової допомоги та реквізити рахунка, 

відкритого у банківській установі.        

 До заяви додаються:         

 копія документа, що посвідчує  особу;       

 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відмітку в паспорті);       

 копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про 

одруження, свідоцтво про народження дітей);       

 копія довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово 

окупованої території України або району проведення антитерористичної 

операції (для зазначеної категорії осіб);        

 медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-

соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).  

 Орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про 



надання грошової допомоги, після проведення перевірки правильності 

оформлення заяви, достовірності викладених у ній відомостей про заявника 

та наявності документів, приймає заяву та додані до неї документи і 

проводить перевірку щодо отримання особою грошової допомоги раніше.  

 У разі коли особа раніше не отримувала грошової допомоги, орган 

соціального захисту населення передає заяву та додані до неї документи на 

розгляд місцевої комісії. Якщо  особа раніше отримувала грошову допомогу, 

орган соціального захисту населення повертає їй подані документи та 

повідомляє про відмову у наданні грошової допомоги у зв’язку з тим, що 

така допомога надається лише один раз. 

Управління праці та соціального захисту населення Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації знаходиться за адресою: 

м.Київ-209, вул.Озерна,18а. Прийомні дні: понеділок, середа з 9 до 18 

години, вівторок, четвер з 14 до 18 години, п»ятниця з 9 до 13 години. 

Прийом документів проводиться в каб.№206. Телефон для довідок: 467 82 56  


