
Віталій Кличко 
представить Київ 
на церемонії 
жеребкування 1/2 
Ліги чемпіонів УЄФА 
у швейцарському Ньоні 

Мер Києва Віталій Кличко представить укра-
їнську столицю як місто проведення фіналу 
Ліги чемпіонів УЄФА – 2018. Він візьме участь 
в церемонії жеребкування 1/2 турніру, що 
відбудеться сьогодні у швейцарському Ньоні. 

Проводити ж процедуру самого жеребку-
вання керівникам УЄФА допомагатиме посол 
фіналу Ліги чемпіонів у Києві, легендарний 
футболіст, нині головний тренер збірної 
України Андрій Шевченко. А також – екс-
капітан італійської «Роми» Франческо Тотті. 

Почнеться жеребкування о 14.00 за київ-
ським часом. Транслюватимуть подію провідні 
європейські спортивні канали. В Україні офі-
ційну церемонію покаже канал «Футбол-1». 
Перші матчі 1/2 фіналу відбудуться 24 і 25 
квітня, матчі у відповідь – 1 і 2 травня. 

Фінал головного європейського клубного 
футбольного турніру відбудеться 26 травня 
на НСК «Олімпійський» у Києві. Мер столиці 
Віталій Кличко сподівається, що місто відвідає 
понад 100 тисяч туристів, які приїдуть саме 
на фінал Ліги чемпіонів. До цієї події для 
вболівальників відкриють кілька фан-зон. 

У місті одноразову 
допомогу отримають 
понад 50 тисяч громадян, 
постраждалих унаслідок 
аварії на ЧАЕС 

Київ надасть одноразову адресну соціальну 
матеріальну допомогу 51 419 особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Видано відповідне розпоря-
дження КМДА. 

Зокрема по 500 грн отримають: діти з 
інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із 
Чорнобильською катастрофою; діти-сироти, 
потерпілі від аварії на ЧАЕС, які втратили 
обох батьків. 

По 400 грн виплатять дітям-сиротам, 
потерпілим від Чорнобильської катастрофи, 
які втратили одного з батьків. 

По 300 грн спрямують: особам, які на-
лежать до 1-ї категорії постраждалих вна-
слідок Чорнобильської катастрофи; вдовам 
(вдівцям) померлих учасників ліквідації 
аварії на ЧАЕС. 

По 250 грн дістануть особи, які належать 
до 2-ї категорії постраждалих унаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 

Допомогу окремим категоріям соціально 
незахищених киян і внутрішньо переміщеним 
особам, які перебувають на обліку та фактично 
проживають у столиці, нададуть із нагоди 
32-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС 
у рамках міської цільової програми «Турбота. 
Назустріч киянам» на 2016-2018 роки. 

Мешканцям, які одночасно належать до 
кількох категорій, нададуть одну виплату в 
більшому розмірі. 

Також у 2018 році, окрім виплат до 32-х 
роковин Чорнобильської катастрофи, передба-
чено виплати до Дня перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні, Дня Незалежності, Дня 
захисника України. На ці виплати у бюджеті 
передбачено 105,791 млн грн. 
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 �  Мер столиці Віталій Кличко доручив 
ретельно перевірити всі ТРЦ міста 
та інші місця масового скупчення людей 
на відповідність нормам пожежної 
безпеки

У СЕРЕДУ під головуванням Київського місь-
кого голови Віталія Кличка відбулася виїзна 
нарада-перевірка щодо стану протипожежної 
безпеки в торговельно-розважальних центрах, 
зокрема інспектували один з найбільших в 
столиці – «Магелан». 

«Щодо порушень, які не усунуто, ми зверта-
ємося до керівництва таких ТРЦ, щоб в стислі 
терміни все виправили. Інакше будемо звер-
татися до судів стосовно безвідповідального 
бізнесу, – заявив мер Києва. – Безпека киян є 
одним з ключових пріоритетів. А недбалість 
власників торгових центрів може коштува-
ти життя людей. Це неприпустимо! Ми не 
робитимемо помилок, які були допущені в 
російському Кемерово і призвели до страш-
ної трагедії. Тож у разі, коли власники ТРЦ 
відмовлятимуться усувати такі порушення, 
їхній бізнес не працюватиме». 

«Магелан», де відбулася перевірка, входить 
в десятку найбільш відвідуваних ТРЦ України. 
Щодня його відвідує понад 30 тисяч осіб. Ві-
талій Кличко разом з керівництвом ДСНС в 
місті Києві та головами РДА оглянули всі три 

поверхи торговельного центру, стан евакуа-
ційних шляхів та їх доступність для виходу, а 
також заклад громадського харчування, кіно-
театр, дитячу зону. Вже на першому поверсі 
виявили порушення, які не усунули після по-
передньої перевірки рятувальників, – торгові 
точки навпроти центрального входу, в зоні 
під ескалаторами. Разом з тим було виявле-
но, що деякі магазинчики на евакуаційних 
шляхах у результаті попередньої перевірки 
прибрали. Також в ТРЦ відкрили виходи на 
сходові клітини, які були до цього закриті. 

За даними керівництва ДСНС у місті Києві, 
недостатньо у «Магелані» і схем евакуації 
громадян при пожежі. 

Голова КМДА звернув увагу керівництва 
ТРЦ, що міська влада не має наміру ство-
рювати перешкоди бізнесу, але у «Магелані» 
повинні бути дотримані всі норми проти-
пожежної безпеки. 

«Ключові порушення – це захаращені шля-
хи евакуації. Деякі зауваження були усунуті, 
але є ще проблеми, які потрібно вирішити: 
прибрати торгівлю, наприклад кафе, які зараз 

знаходяться на шляхах пожежної евакуації, 
аби ці шляхи були вільними», – зауважив 
столичний мер. 

Також він доручив головам РДА озна-
йомитись із висновками ДСНС щодо ви-
явлених порушень у всіх ТРЦ та особисто 
проконтролювати, аби усі порушення було 
усунуто. Повторні перевірки відбудуться вже 
найближчим часом. 

«Ці інспекції проводитимуть і в подаль-
шому для того, аби залишались відкритими 
евакуаційні шляхи, двері. Щоб не «виростали» 
торговельні майданчики там, де повинні бути 
вільні виходи для людей. Правила безпеки 
мають бути дотримані і єдині для всіх», – за-
значив Віталій Володимирович. 

Він нагадав, що доручив перевірити всі 
ТРЦ столиці та інші місця масового скупчення 
людей на відповідність нормам пожежної 
безпеки після трагедії у російському місті 
Кемерово, де загинуло кілька десятків людей, 
значна частина з яких – діти. Такі перевірки – 
планові та позапланові – наразі тривають. 

Окрім інспекцій в Києві проходять проти-
пожежні навчання. Вони уже відбулися на 
території трьох ТРЦ – Ocean Plaza, Lavina 
Mall, «Україна». 

Загалом у столиці більше 120 торгово-
розважальних комплексів. І всі вони будуть 
перевірені на дотримання правил пожежної 
безпеки. Так, тільки у квітні заплановано 
проінспектувати 96 ТРЦ, більше 500 дитсад-
ків та шкіл, 18 медзакладів зі стаціонарним 
лікуванням. 

Наразі тривають перевірки більше 10 ТРЦ, 
зокрема «Магелан», Dream-Town, «ПРОСПЕКТ», 
«ДОМОСФЕРА», 101Tower �
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У середу мер столиці Віталій Кличко разом з керівництвом ДСНС в місті Києві та головами РДА під час перевірки оглянули всі три поверхи ТРЦ «Магелан», стан 
евакуаційних шляхів та їх доступність для виходу, а також заклад громадського харчування, кінотеатр, дитячу зону

Донедавна на перевірки торгово-розважальних центрів, 
навчальних, виховних, лікувальних закладів діяв мораторій, 
однак зараз він знятий, і підрозділи ДСНС спільно із столичними 
службами інспектують їх, аби забезпечити належний рівень 
протипожежної безпеки. Також представники Департаменту 
міського благоустрою перевіряють евакуаційні виходи з метро і 
законність розташування біля них тимчасових споруд. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»
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Додаток
до рішення Київської міської ради

від 25.12.2014 року № 741/741
(у редакції рішення Київської міської ради

від 22.03.2018 року № 374/4438

СТРУКТУРА
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Про деякі питання діяльності виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 374/4438 від 22 березня 2018 року

Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України, статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», законів України «Про столицю України — місто-герой Київ», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 
року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних під-
розділів та місцевих державних адміністрацій», з метою оптимізації структури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 22.03.2018 року № 364/4428

ЗВЕРНЕННЯ 
до Верховної Ради щодо необхідності внесення змін до Закону України 

«Про охорону культурної спадщини» та інших нормативно-правових актів

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради 
України щодо необхідності внесення змін до Закону 
України «Про охорону культурної спадщини» та інших 

нормативно-правових актів
Рішення Київської міської ради № 364/4428 від 22 березня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України – 
місто-герой Київ», з метою вдосконалення пам’яткоохоронного законодавства Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é.
3. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè.
4. Äåïàðòàìåíò ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó 

ï³äïðèºìíèöòâà.
5. Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.
6. Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â.
7. Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.
8. Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî 

çàáåçïå÷åííÿ.
9. Äåïàðòàìåíò çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.
10. Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íô-

ðàñòðóêòóðè.
11. Äåïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é.
12. Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè.

13. Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
14. Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà.
15. Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè.
16. Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ.
17. Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî 

êîíòðîëþ òà àóäèòó.
18. Äåïàðòàìåíò (Öåíòð) íàäàííÿ àäì³í³-

ñòðàòèâíèõ ïîñëóã.
19. Äåïàðòàìåíò ç ïèòàíü äåðæàâíîãî 

àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà 
Êèºâà.

20. Äåïàðòàìåíò ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿.
21. Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êà-

ö³éíèõ òåõíîëîã³é.
22. Äåïàðòàìåíò ìîëîä³ òà ñïîðòó.

1. Óòâîðèòè Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî 
çàõèñòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
øëÿõîì âèä³ëó óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é ç Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ 
òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Âñòàíîâèòè, ùî Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü öè-
â³ëüíîãî çàõèñòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) º ïðàâîíàñòóïíèêîì Äåïàðòàìåíòó 
ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â ÷àñòèí³ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî óòâîðåííÿ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàçíà÷åíîãî ó 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç âèä³ëó óïðàâë³ííÿ ç 
ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ç Äåïàðòàìåíòó 
ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.3. Çàòâåðäèòè ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïîëîæåííÿ ïðî 
Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîïåðåäí³ì 
ïîãîäæåííÿì ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìï-
ëåêñó òà ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

3.5. Çàòâåðäèòè ñòðóêòóðó Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü 
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿).

3.6. Ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè çì³íè äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ùî âèïëèâàþòü ç öüîãî ð³øåííÿ.

3.7. Ïðèâåñòè ñâî¿ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç 
öèì ð³øåííÿì.

3.8 Ïðèçóïèíèòè óêëàäàííÿ ç ñóá’ºêòàìè 
ãîñïîäàðþâàííÿ – âëàñíèêàìè òèì÷àñîâèõ 
ñïîðóä äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ äîãîâîð³â ùîäî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â óòðè-
ìàíí³ îá’ºêòà áëàãîóñòðîþ ç ôóíêö³îíàëüíèì 
ïðèçíà÷åííÿì «ïðîäàæ àëêîãîëüíèõ âèðîá³â 
òà ïðîäàæ ïèâà» äî ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äïî-
â³äíèõ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 24.02.2011 ¹ 56/5443 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ îáñÿã³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíå-
ñêó) âëàñíèê³â òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, 
ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî 
ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ 
òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³, âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â) 
ìàéäàí÷èê³â äëÿ õàð÷óâàííÿ á³ëÿ ñòàö³îíàðíèõ 
çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà â óòðèìàíí³ 
îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í 
äî äåÿêèõ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».

4. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ çàòâåðäèòè 
ãðàíè÷íó ÷èñåëüí³ñòü Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü öè-
â³ëüíîãî çàõèñòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà éîãî øòàòíèé ðîçïèñ ï³ñëÿ ïîãî-
äæåííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2014 ðîêó 
¹ 741/741 «Ïðî óïîðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)», âèêëàâøè éîãî 
ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó òà 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ñïàäùèíè, àëå é àêòóàë³çóº ïàì’ÿòêîîõîðîííå 
çàêîíîäàâñòâî çã³äíî ç âèìîãàìè ñó÷àñíîñò³ òà 
íàäàñòü îðãàíàìè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
íåîáõ³äí³ ³íñòðóìåíòè äëÿ åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
òà çáåðåæåííÿ êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ äëÿ íà-
ñòóïíèõ ïîêîë³íü.

Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå òà òîé ôàêò, ùî 
2018 ð³ê º ðîêîì Êóëüòóðíî¿ Ñïàäùèíè â ªâðîï³ 
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ïàðëà-
ìåíòó, à â³äïîâ³äíî äî ³í³ö³àòèâè Ì³í³ñòåðñòâà 
êóëüòóðè Óêðà¿íè ïëàíóºòüñÿ îãîëîñèòè ïîòî÷-

íèé ð³ê ðîêîì Êóëüòóðíî¿ Ñïàäùèíè â Óêðà¿í³, 
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðîñèòü Âåðõîâíó Ðàäó 
Óêðà¿íè íåâ³äêëàäíî ðîçðîáèòè íåîáõ³äí³ çà-
êîíîäàâ÷³ çì³íè òà âêëþ÷èòè ¿õ äî â³äïîâ³äíîãî 
ïëàíó ðîáîòè ç ìåòîþ ¿õ ðîçãëÿäó ïðîòÿãîì 
ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ ïîòî÷íîãî ðîêó, âèçíà÷èâøè 
öåé íàïðÿìîê ïð³îðèòåòíèì ó ðîáîò³ Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿â º îäíèì ³ç íàéñòàð³øèõ òà íàéêðàñèâ³øèõ 
ì³ñò Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Ñòîëèöÿ çáåð³ãàº ïàì’ÿòü 
òèñÿ÷îë³òü, êîíöåíòðóþ÷è â ñâîºìó àðõ³òåêòóð-
íîìó îáðàç³ õàðàêòåð íàö³¿. Ñàìå òóò ïî÷èíàëèñü 
óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü ³ êóëüòóðà. Ì³ñòî Êè¿â ñòî-
¿òü ïåðøèì ó Ñïèñêó ³ñòîðè÷íèõ íàñåëåíèõ ì³ñöü 
Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó ¹878. 
Ó ì³ñò³ Êèºâ³ çíàõîäèòüñÿ ïîíàä 3500 îá’ºêò³â 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Êóëüòóðíå íàäáàííÿ íå 
ò³ëüêè ï³äêðåñëþº îô³ö³éíèé ñòàòóñ êóëüòóðíî¿ 
ñòîëèö³ Óêðà¿íè, à é ñòâîðþº ñâ³òîâèé ³ì³äæ 
Êèºâà. Îäíàê áëèçüêî 10% ³ç çàãàëüíîãî ÷èñëà 
îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ïåðåáóâàþòü ó íå-
çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³ òà âèìàãàþòü çàñòîñóâàííÿ 
íåãàéíèõ çàõîä³â ùîäî çáåðåæåííÿ.

Âîäíî÷àñ, ó ñôåð³ ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ³ñíóº ðÿä ñåðéîçíèõ ïðîáëåì, ñåðåä ÿêèõ 
÷è íå íàéá³ëüøîþ º ³ãíîðóâàííÿ òà ïîðóøåííÿ 
ïàì’ÿòêîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà ñóá’ºêòàìè 
ãîñïîäàðþâàííÿ. Çîêðåìà, îñòàíí³ì ÷àñîì 
ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè íàâìèñíîãî äîâåäåííÿ 
îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ¿õ âëàñíèêàìè 
äî ðóéíàö³¿.

Çãàäàí³ âèùå ïðîáëåìè õàðàêòåðí³ íå ëèøå 
äëÿ ñòîëèö³, à é äëÿ âñ³õ ³íøèõ 401 ³ñòîðè÷íèõ íà-
ñåëåíèõ ì³ñöü Óêðà¿íè ³ç âêàçàíîãî âèùå Ñïèñêó.

Âðàõîâóþ÷è ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ, ç ìåòîþ 
çáåðåæåííÿ êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç 
ïðîõàííÿì ³í³ö³þâàòè âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè», 
Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Êîäåêñó Óêðà¿íè 
ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
îñíîâí³ çàñàäè äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) 
ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³» â ÷àñòèí³, ùî 
ñòîñóºòüñÿ ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Òàê, çì³íàìè, âíåñåíèìè äî Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» ó 2010 ðîö³ 
áóëè çíà÷íî çìåíøåí³ ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ùîäî çàõèñòó 
ùîéíî âèÿâëåíèõ îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
íà â³äì³íó â³ä ïàì’ÿòîê êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Çî-
êðåìà, ïðè âèÿâëåíí³ ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà 
ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà ùîéíî 
âèÿâëåíèõ îá’ºêòàõ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä-
ïîâ³äí³ îðãàíè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
ìàþòü ïðàâî ëèøå âèìàãàòè óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ 
ïîðóøåíü òà âèäàâàòè ïðèïèñè.

²íøèõ çàõîä³â ç áîêó îðãàí³â îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè ïî ïðèòÿãíåííþ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
âëàñíèê³â ùîéíî âèÿâëåíèõ îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè ïðè âèÿâëåíí³ ôàêò³â ïîðóøåííÿ çà-
êîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ íå ïåðåäáà÷åíî.

Òàêîæ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íà çàêîíîäàâ÷îìó 
ð³âí³ ôàêòè÷íî â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ 
(âèêóïó) äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïàì’ÿòîê, 
äîâåäåíèõ âëàñíèêàìè äî ðóéíàö³¿. Ó çâ’ÿçêó 
ç öèì íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ÷³òêèé ìåõàí³çì 
ïîâåðíåííÿ òàêèõ îá’ºêò³â äî äåðæàâíî¿ àáî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà íàäàòè ìîæëèâ³ñòü 
â³äïîâ³äíèì îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
çàòâåðäæóâàòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, ÿêèìè 
áè âèçíà÷àâñÿ ïîðÿäîê âèêóïó ïàì’ÿòêè, ÿêà 
ïåðåõîäèòü ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü.

Ðàçîì ç òèì, ïðîïîíóºòüñÿ ñóòòºâî ï³äâè-
ùèòè ðîçì³ð øòðàôíèõ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ 

çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè, à òàêîæ íàäàòè ìîæëèâ³ñòü îðãàíàì 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íàêëàäàòè ô³íàí-
ñîâ³ ñàíêö³¿ íå ò³ëüêè íà þðèäè÷íèõ îñ³á, à é íà 
ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿê³ º âëàñíèêàìè, 
êîðèñòóâà÷àìè, îðåíäàðÿìè îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè, à òàêîæ çàìîâíèêàìè ðîá³ò íå ò³ëüêè 
íà ïàì’ÿòêàõ, à é íà ùîéíî âèÿâëåíèõ îá’ºêòàõ 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

Ïîòðåáóº âðåãóëþâàííÿ ïèòàííÿ âèð³øåííÿ 
êîë³ç³¿ ì³æ ñòàòòåþ 44 òà ñòàòòåþ 45 Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» â ÷àñòèí³ 
ïîâíîâàæåíü îðãàí³â òà êîíêðåòíèõ ïîñàäîâèõ 
îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íàêëàäàòè (çàñòîñîâó-
âàòè) ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿. Öÿ êîë³ç³ÿ ïðèçâîäèòü 
äî òîãî, ùî íåäîáðîñîâ³ñíèìè âëàñíèêàìè òà 
êîðèñòóâà÷àìè îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
â ñóäîâîìó ïîðÿäêó ñêàñîâóþòüñÿ ïîñòàíîâè 
ïðî íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é, ÿê³ âèíî-
ñÿòüñÿ êåð³âíèêîì îðãàíó îõîðîíè êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè ì. Êèºâà.

Ââàæàºìî çà íåîáõ³äíå óíîðìóâàòè ïèòàííÿ 
çàðàõóâàííÿ êîøò³â, îäåðæàíèõ ó âèãëÿä³ ñòÿã-
íåíü çà ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè», íà ñïåö³àëüí³ 
ðàõóíêè îðãàí³â îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ç 
ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ âèêëþ÷íî íà 
çàõîäè îõîðîíè îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

Íåîáõ³äíèì äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè îðãàí³â 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè º óçãîäæåííÿ 
ïðàâîâèõ íîðì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâí³ 
çàñàäè äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³» ç â³äïîâ³äíèìè íîð-
ìàìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè» ùîäî çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó 
(êîíòðîëþ) ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðèíöèïó ïðàâîâî¿ âèçíà-
÷åíîñò³ ùîäî îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ðîçãëÿíóòè âäîñêîíàëåí-
íÿ ïðàâîâîãî âðåãóëþâàííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ 
â ³íøèõ àñïåêòàõ, çîêðåìà, çàïðîâàäæåííÿ 
³ìïåðàòèâíîãî (îáîâ’ÿçêîâîãî) ñòðàõóâàííÿ 
îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ¿õ âëàñíèêàìè 
(êîðèñòóâà÷àìè) ç ÷³òêîþ ìåòîþ – â³äíîâëåííÿ 
òàêèõ îá’ºêò³â ó ïåðâèííîìó âèãëÿä³ â âèïàäêó 
ðóéíóâàííÿ, ïîøêîäæåíü, çíèùåííÿ òîùî.

Îêðåìî âàðòî çàçíà÷èòè, ùî 22.02.2018 
ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè çàðåºñòðîâàíèé òà 
ðîçãëÿäàºòüñÿ çàêîíîïðîåêò «Ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî 
ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çëî÷èíè â ñôåð³ 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà ñòàòò³ 44 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» 
¹8050 â³ä 22.02.2018, ÿêèì ïðîïîíóºòüñÿ 
ïîñèëèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çëî÷èíè â ñôåð³ 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, à òàêîæ âèêîíàí-
íÿ ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü, ÿê³ Óêðà¿íà âçÿëà 
íà ñåáå â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, 
çîêðåìà, äåòàë³çîâàíî äèñïîçèö³þ ñòàòò³ 298 
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè «Íåçàêîííå 
ïðîâåäåííÿ ïîøóêîâèõ ðîá³ò íà îá’ºêò³ àðõåî-
ëîã³÷íî¿ ñïàäùèíè, çíèùåííÿ, ðóéíóâàííÿ àáî 
ïîøêîäæåííÿ îá’ºêòà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» 
òà çá³ëüøåíî ïåðåë³ê ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ 
ä³ÿíü, ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³ 
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Âíåñåííÿ çì³í äî çàïðîïîíîâàíèõ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â âèð³øèòü íå ëèøå ³ñ-
íóþ÷ó êîë³ç³éí³ñòü ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ 

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ â 
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 39 (1851), п’ятниця, 13 квітня 2018 р.
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№40 (5091)

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 09 жовтня  2014 року № 271/271 
«Про надання додаткових пільг 

та гарантій учасникам 
антитерористичної операції 

та членам їх сімей»
Рішення Київської міської ради № 1051/4058 від 21 грудня 2017 року

Відповідно до статей 24, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої статті 
2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою встановлення додаткових 
соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, 
який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, та членам їх сімей 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 271/271 «Ïðî íàäàííÿ äîäàòêîâèõ 

ï³ëüã òà ãàðàíò³é ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Про надання додаткових пільг 
та гарантій учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей
Відповідно до статей 24, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої статті 

2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою встановлення додаткових 
соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, 
який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, та членам їх сімей 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 09.10.2014 року № 271/271
(у редакції рішення Київської міської ради

від 21.12.2017 року № 1051/4058

Порядок
надання допомоги киянам – учасникам антитерористичної операції, 
особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав 

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 
на сході України, членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали 
участь в проведенні антитерористичної операції, та киян – учасників 
антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли 

безвісти, щомісячної адресної матеріальної допомоги неповнолітнім 
дітям, пасинкам, падчеркам із сімей загиблих (померлих) киян, які брали 

участь в проведенні антитерористичної операції

1. Íàäàâàòè äîïîìîãó êèÿíàì – ó÷àñíèêàì 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÷ëåíàì ñ³ìåé çà-
ãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â 
ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, òà 
çàáåçïå÷óâàòè áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä ì³ñüêèì 
ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòîì ó÷àñíèê³â àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ó ïîðÿäêó çã³äíî ç äîäàòêîì 
1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàáåçïå÷óâàòè íàäàííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñ-
íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè êèÿíàì – ó÷àñíèêàì 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì âèäàíî 
ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü 
ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé 
òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿ òà êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè 
áåçâ³ñòè, äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó íèìè 
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó ïîðÿäêó çã³äíî 
ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Íàäàâàòè êîøòè íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, â 
òîìó ÷èñë³ åíäîïðîòåçóâàííÿ, ñëóõîïðîòåçóâàííÿ 
òà ïðîòåçóâàííÿ îêà, êîìïåíñóâàòè âèòðàòè íà 
ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, çàáåçïå÷óâàòè â³äøêîäó-
âàííÿ êîøò³â íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ êèÿíàì – 
ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáàì, 
ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè ó 
ïîðÿäêó çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Íàäàâàòè äîäàòêîâ³ ãàðàíò³¿ òà ï³ëüãè ó ñôåð³ 
îñâ³òè êèÿíàì -ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðå-
í³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ 
(ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ó ïîðÿäêó çã³äíî ç 
äîäàòêîì 4 äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Çàáåçïå÷óâàòè ïðîâåäåííÿ áåçîïëàòíîãî 
ïîõîâàííÿ çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí – ó÷àñ-
íèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì 
âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, 
íà ÿêèõ íå ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ ñòàòò³ 14 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ïîõîâàííÿ òà ïîõîðîííó ñïðàâó», 
ó ïîðÿäêó çã³äíî ç äîäàòêîì 5 äî öüîãî ð³øåííÿ.

6. Çàáåçïå÷óâàòè íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè íà ÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ ÷ëåíàì ñ³ìåé 
çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ïðî-
âåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì 
âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè 
íà âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ íàäãðîáê³â ó 
ïîðÿäêó çã³äíî ç äîäàòêîì 6 äî öüîãî ð³øåííÿ.

7. Çàáåçïå÷óâàòè îçäîðîâëåííÿ ä³òåé êèÿí – 
ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì 
âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, 
â³êîì äî 7 ðîê³â ó ñóïðîâîä³ ìàòåð³, áàòüêà àáî 
îñîáè, ÿêà çàì³íþº áàòüê³â, ó ïîðÿäêó çã³äíî ç 
äîäàòêîì 7 äî öüîãî ð³øåííÿ.

8. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ðà-
éîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì:

8.1. Ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü çàáåçïå÷èòè ðå-
àë³çàö³þ öüîãî ð³øåííÿ.

8.2. Ùîð³÷íî ïåðåãëÿäàòè òà çàòâåðäæóâàòè 
ãðàíè÷íèé ðîçì³ð: ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè êèÿ-
íàì – ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿,

îñîáàì, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äî-
áðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè, òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ 
(ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, òà êèÿí – ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â 
ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè,

ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè 
íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèíêàì, ïàä÷åðêàì ³ç 
ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü 
â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿,

äîïîìîãè íà ïîõîâàííÿ êèÿí – ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì âèäàíî 
ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü 
ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè,

ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïî-
ìîãè êèÿíàì – ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çà-
õèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé 
òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, òà êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè 
áåçâ³ñòè, äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó íèìè 
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã,

ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ÷àñòêîâó êîìïåí-
ñàö³þ ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, 
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñ-
òè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, íà âèãîòîâëåííÿ òà 
âñòàíîâëåííÿ íàäãðîáê³â.

8.3. Ùîð³÷íî ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà ïåðåäáà÷àòè âèäàòêè íà ðåàë³çàö³þ äî-
äàòêîâèõ ãàðàíò³é, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

9. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

23. Äåïàðòàìåíò îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè.

24. Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó.
25. Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³ÿ) ñàìîâðÿäíîãî 

êîíòðîëþ.
26. Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè.
27. Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.

28. Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó òà ïðîìîö³é.
29. Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿.
30. Äåðæàâíèé àðõ³â ì. Êèºâà.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì íàäàííÿ 
çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ 
ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê:

1.1. Ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè êèÿíàì – ó÷àñíè-
êàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì 
âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, 
òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, òà êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè 
áåçâ³ñòè (äàë³ – ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà).

Íà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìàþòü 
ïðàâî òàêîæ ÷ëåíè ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) 
ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà êèÿí 
-ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè, ÿê³ áóëè 
çàðåºñòðîâàí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ íà ìîìåíò çàãèáåë³ 
(ñìåðò³), ïåðåáóâàííÿ â ïîëîí³ àáî çíèêíåííÿ 
áåçâ³ñòè ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
ÿêèé íå áóâ çàðåºñòðîâàíèé â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 
ìîìåíò çàãèáåë³ (ñìåðò³), ïåðåáóâàííÿ â ïî-
ëîí³ àáî çíèêíåííÿ áåçâ³ñòè. Äëÿ ö³ëåé öüîãî 
Ïîðÿäêó âêàçàíà êàòåãîð³ÿ îñ³á ïðèð³âíþºòüñÿ 
äî ÷ëåí³â ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿.

1.2. Äîïîìîãè íà ïîõîâàííÿ êèÿí – ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì âèäàíî 
ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü 
ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè (äàë³ – äîïîìîãà 
íà ïîõîâàííÿ).

1.3. Ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïî-
ìîãè íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèíêàì, ïàä÷åðêàì ³ç 
ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü 
â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (äàë³ – 
ùîì³ñÿ÷íà àäðåñíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà).

Âèïëàòà ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ 
äîïîìîãè ïðèïèíÿºòüñÿ ç ìîìåíòó äîñÿãíåííÿ 
ä³òüìè 18-ð³÷íîãî â³êó.

Ó ðàç³ ¿õ íàâ÷àííÿ çà äåííîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ 
ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ âèïëàòà ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ 
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ïðîäîâæóºòüñÿ äî çà-
ê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ â öèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, 
àëå íå äîâøå, í³æ äî äîñÿãíåííÿ íèìè 23 ðîê³â.

2. Äî ÷ëåí³â ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, 
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-
äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà 
ñõîä³ Óêðà¿íè, êèÿí-ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè 
áåçâ³ñòè (äàë³ – ÷ëåíè ñ³ìåé) íàëåæàòü:

• óòðèìàíö³ çàãèáëîãî (ïîìåðëîãî), ïîëî-
íåíîãî, àáî çíèêëîãî áåçâ³ñòè, ÿêèì ó çâ’ÿçêó 
ç öèì âèïëà÷óºòüñÿ ïåíñ³ÿ;

• äðóæèíà (÷îëîâ³ê), ÿê³ íå îäðóæèëèñü âäðóãå, 
íåçàëåæíî â³ä òîãî, âèïëà÷óºòüñÿ ¿ì ïåíñ³ÿ ÷è 
í³, ¿õ íåïîâíîë³òí³ ä³òè (äî 18 ðîê³â);

• íåîäðóæåí³ ïîâíîë³òí³ ä³òè, âèçíàí³ ³íâàë³äà-
ìè ç äèòèíñòâà ² òà II ãðóïè àáî ³íâàë³äàìè ² ãðóïè;

• áàòüêè ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëü-
öÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè;

• îñîáà, ÿêà çíàõîäèëàñü ï³ä îï³êîþ àáî ï³-
êëóâàííÿì ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáè, ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
ÿêèé ïåðåáóâàº â ïîëîí³, àáî çíèê áåçâ³ñòè òà 
ïðîæèâàëà ðàçîì ç íèì.

3. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ ùîð³÷íî:
3.1. Êèÿíàì – ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 

îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, äî 
ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

• êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåº-

ñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – 
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç 
ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä ïðè-
éíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè 
ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî 

öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü 
â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

• äëÿ ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿: 
êîï³ÿ îäíîãî ç äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïîðÿä-
êîì íàäàííÿ òà ïîçáàâëåííÿ ñòàòóñó ó÷àñíèêà 
áîéîâèõ ä³é îñ³á, ÿê³ çàõèùàëè íåçàëåæí³ñòü, 
ñóâåðåí³òåò òà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè 
³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñ-
òè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, 
çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 20 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹ 413 (äàë³ – 
äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ó÷àñòü â àíòè-
òåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿);

• äëÿ îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-
äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè: êîï³ÿ ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè (äàë³ – äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü 
ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿);

• äëÿ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á: êîï³ÿ 
äîâ³äêè, âèäàíî¿ çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ Ïî-
ðÿäêîì îôîðìëåííÿ ³ âèäà÷³ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ 
íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè, çàòâåð-
äæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
â³ä 01 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 509, ç â³äì³òêîþ 
ïðî ôàêòè÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
(äàë³ – äîâ³äêà ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî 
ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè).

3.2. ×ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, 
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

• êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåº-

ñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á 
– ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ 
÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ 
â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü 
â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

• êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü;
• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðîäèíí³ 

ñòîñóíêè (ñâ³äîöòâî ïðî øëþá, ñâ³äîöòâî ïðî 
íàðîäæåííÿ òîùî);

• êîï³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ó÷àñòü 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;

• äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº òå, ùî ó÷àñíèê 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáà, ÿê³é âèäàíî 
ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ 
ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà 
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, íà 
ìîìåíò çàãèáåë³ (ñìåðò³) áóâ çàðåºñòðîâàíèé 
â ì³ñò³ Êèºâ³ àáî íà ìîìåíò çàãèáåë³ (ñìåðò³) 
ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáè, 
ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, 
÷ëåíè éîãî ñ³ì’¿ áóëè çàðåºñòðîâàí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
(ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ â³äì³òêè â ïàñïîðò³ 
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè);

• êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³ø-
íüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á);

• êîï³ÿ âèòÿãó ³ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Öåí-
òðàëüíî¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ Ì³í³ñòåðñòâà 
îáîðîíè Óêðà¿íè àáî êîï³ÿ ïîñòàíîâè Öåíòðàëü-
íî¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ ÌÂÑ Óêðà¿íè ïî 
âñòàíîâëåííþ ïðè÷èííîãî çâ’ÿçêó çàõâîðþâàíü, 
ïîðàíåíü, êîíòóç³é, òðàâì, êàë³öòâ, ùî ïðèçâåëè 
äî ñìåðò³ (äëÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ).

×ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷-
íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè 
áåçâ³ñòè, íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

• êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåº-

ñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á 
– ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ 
÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ 
â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðó îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü 
â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

• äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº ïåðåáóâàííÿ 
ó ïîëîí³ àáî çíèêíåííÿ áåçâ³ñòè ó÷àñíèêà àíòè-
òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿;

• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðîäèíí³ 
ñòîñóíêè (ñâ³äîöòâî ïðî øëþá, ñâ³äîöòâî ïðî 
íàðîäæåííÿ òîùî);

• êîï³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ó÷àñòü 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;
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Порядок
 надання щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам – учасникам 

антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчення бійця-
добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України, членам їх сімей та членам

сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні 
антитерористичної операції, та киян – учасників антитерористичної 
операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, для покриття 

витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг

öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ òà âèâåçåííÿ ïî-
áóòîâèõ â³äõîä³â òà ð³äêèõ íå÷èñòîò) ó ìåæàõ 
íîðì ñïîæèâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
(ñîö³àëüíà íîðìà æèòëà, ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè 
êîðèñòóâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèìè ïîñëó-
ãàìè), âñòàíîâëåíèõ äëÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü 
ï³ëüãè íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, 
âèçíà÷åíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 06 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹ 409 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â 
ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ».

4. Äî ÷ëåí³â ñ³ìåé êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòè-
òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó 
çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, íàëåæàòü:

• äðóæèíà (÷îëîâ³ê), íåïîâíîë³òí³ ä³òè (äî 
18 ðîê³â);

• íåîäðóæåí³ ïîâíîë³òí³ ä³òè, âèçíàí³ ³íâàë³äà-
ìè ç äèòèíñòâà ² òà II ãðóïè àáî ³íâàë³äàìè ² ãðóïè;

• áàòüêè ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëü-
öÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè;

• îñîáà, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ï³ä îï³êîþ àáî ï³-
êëóâàííÿì ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáè, ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, òà ïðîæèâàº ðàçîì ç íèì.

Äî ÷ëåí³â ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, íàëåæàòü:

• óòðèìàíö³ çàãèáëîãî (ïîìåðëîãî), ÿêèì ó 
çâ’ÿçêó ç öèì âèïëà÷óºòüñÿ ïåíñ³ÿ;

• äðóæèíà (÷îëîâ³ê), ÿê³ íå îäðóæèëèñü âäðóãå, 
íåçàëåæíî â³ä òîãî, âèïëà÷óºòüñÿ ¿ì ïåíñ³ÿ ÷è 
í³, ¿õ íåïîâíîë³òí³ ä³òè (äî 18 ðîê³â);

• íåîäðóæåí³ ïîâíîë³òí³ ä³òè, âèçíàí³ ³íâàë³äà-
ìè ç äèòèíñòâà ² òà II ãðóïè àáî ³íâàë³äàìè ² ãðóïè;

• áàòüêè ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿;
• îñîáà, ÿêà çíàõîäèëàñü ï³ä îï³êîþ àáî ï³-

êëóâàííÿì ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ 
òà ïðîæèâàëà ðàçîì ç íèì.

Äî ÷ëåí³â ñ³ìåé êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, 
àáî çíèêëè áåçâ³ñòè, íàëåæàòü:

• äðóæèíà (÷îëîâ³ê), íåïîâíîë³òí³ ä³òè (äî 
18 ðîê³â);

• íåîäðóæåí³ ïîâíîë³òí³ ä³òè, âèçíàí³ ³íâàë³äà-
ìè ç äèòèíñòâà ² òà II ãðóïè àáî ³íâàë³äàìè ² ãðóïè;

• áàòüêè ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè;

• îñîáà, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ï³ä îï³êîþ àáî ï³-
êëóâàííÿì ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
ÿêèé ïåðåáóâàº â ïîëîí³, àáî çíèê áåçâ³ñòè, òà 
ïðîæèâàº ðàçîì ç íèì.

5. Äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè 
ó÷àñíèêè àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáè, 
ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, 
ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³-
ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, àáî îäèí ³ç ïîâíîë³òí³õ ÷ëåí³â ñ³ìåé 
ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ÷è îñ³á, 
ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà 
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, àáî 
÷ëåíè ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè 
ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
òà êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè, 
çâåðòàþòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿.

Â ðàç³ çì³íè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ îòðèìóâà÷ 
äîïîìîãè çîáîâ’ÿçàíèé ïðî öå ïîâ³äîìèòè óïðàâ-
ë³ííþ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çà ì³ñöåì îòðèìàííÿ äîïîìîãè.

6. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ïðèçíà÷àºòüñÿ íà 
ï³äñòàâ³ çàÿâè, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:

• êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåº-

ñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á 
– ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ 
÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ 
â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü 
â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

• äëÿ ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿: 
êîï³ÿ îäíîãî ç äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïîðÿä-
êîì íàäàííÿ òà ïîçáàâëåííÿ ñòàòóñó ó÷àñíèêà 
áîéîâèõ ä³é îñ³á, ÿê³ çàõèùàëè íåçàëåæí³ñòü, 
ñóâåðåí³òåò òà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè 
³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñ-
òè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, 
çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 20 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹ 413 (äàë³ – 
äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ó÷àñòü â àíòè-
òåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿);

• äëÿ îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³é-
öÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñó-
âåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè: êîï³ÿ ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè;

• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðîäèíí³ 

ñòîñóíêè (ñâ³äîöòâî ïðî øëþá, ñâ³äîöòâî ïðî 
íàðîäæåííÿ òîùî);

• êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü (äëÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ 
çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ);

• äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº ïåðåáóâàí-
íÿ ó ïîëîí³ àáî çíèêíåííÿ áåçâ³ñòè ó÷àñíèêà 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (äëÿ ÷ëåí³â ñ³ìåé 
êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè);

• îðèã³íàëè äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü 
ñïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çà ì³ñÿöü, 
ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ çâåðíåííÿ;

• êîï³ÿ äîãîâîðó íàéìó (îðåíäè) æèòëà (çà 
íåîáõ³äíîñò³);

• êîï³ÿ âèòÿãó ³ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Öåí-
òðàëüíî¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ Ì³í³ñòåðñòâà 
îáîðîíè Óêðà¿íè àáî êîï³ÿ ïîñòàíîâè Öåíòðàëüíî¿ 
â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ïî âñòàíîâëåííþ ïðè÷èííîãî 
çâ’ÿçêó çàõâîðþâàíü, ïîðàíåíü, êîíòóç³é, òðàâì, 
êàë³öòâ, ùî ïðèçâåëè äî ñìåðò³ (äëÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ 
çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ).

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
íàñåëåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, äî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî 
íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, âèêîðèñòîâóº 
³íôîðìàö³þ ïðî ñêëàä ñ³ì’¿, ùî çàðåºñòðîâàí³ íà 
îäí³é æèòëîâ³é ïëîù³, ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè 
«Ðåºñòð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

Äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ ó öüîìó ïóíêò³ (êð³ì 
êîï³é â³äïîâ³äíèõ äîâ³äîê, âèäàíèõ çà ôîðìîþ, 
âèçíà÷åíîþ Ïîðÿäêîì íàäàííÿ òà ïîçáàâëåííÿ 
ñòàòóñó ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é îñ³á, ÿê³ çàõèùàëè 
íåçàëåæí³ñòü, ñóâåðåí³òåò òà òåðèòîð³àëüíó 
ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè ³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ 
ïðîâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20 ñåðïíÿ 2014 ðîêó 
¹ 413), ïîäàþòüñÿ òàêîæ â îðèã³íàëàõ äëÿ 
çâ³ðêè ç êîï³ÿìè.

7. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ïðèçíà÷àºòüñÿ ùî-
ð³÷íî ç ìîìåíòó çâåðíåííÿ, àëå íå ðàí³øå äàòè 
ïðèáóòòÿ â çîíó àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, äî 
ê³íöÿ áþäæåòíîãî ðîêó, ÿêùî â³äñóòí³ îáñòàâèíè 
äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³íøîãî ïåð³îäó ïðèçíà÷åííÿ.

8. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ïðèçíà÷àºòüñÿ âè-
êëþ÷íî ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáàì, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ -äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà 
ñõîä³ Óêðà¿íè, ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé òà ÷ëåíàì ñ³ìåé 
çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü 
â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, òà 
êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè, 
ÿêèì íå âñòàíîâëåíî ñòàòóñ, ùî äàº ïðàâî íà 
ï³ëüãè ç îïëàòè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Â ðàç³ çì³íè îáñòàâèí, ÿê³ âïëèâàþòü íà 
ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè (çì³íà ñêëàäó 
ñ³ì’¿, ñìåðòü òîùî), óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çä³éñíþºòüñÿ 
ïåðåðàõóíîê ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ç 
ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó âèíèêëè 
â³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè.

9. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà âèïëà÷óºòüñÿ øëÿõîì 
¿¿ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíî¿ 
åëåêòðîííî¿ ïëàñòèêîâî¿ êàðòêè «Êàðòêà êèÿíè-
íà» (ó ðàç³ ¿¿ â³äñóòíîñò³ – íà ðàõóíîê áàíêó, ùî 
çàçíà÷åíèé îäåðæóâà÷åì âèïëàòè).

10. Ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ó÷àñíèêàì àíòè-
òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì âèäàíî 
ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ 
ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà 
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè òà 
÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé ï³ëüã (äîïîìîã) ùîäî ïîêðèòòÿ 
âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â 
â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», âèïëàòà 
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ïðèïèíÿºòüñÿ ç ïåðøîãî 
÷èñëà ì³ñÿöÿ, ç ÿêîãî òàê³é îñîá³ âñòàíîâëåíî 
÷è íàäàíî â³äïîâ³äíó ï³ëüãó (äîïîìîãó) çà-
êîíîäàâñòâîì.

×ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, êèÿí – ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â 
ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè, ÿêèì âñòàíîâëåíî òà/
àáî ÿê³ îòðèìàëè ï³ëüãó â ðîçì³ð³ 50-ïðîöåíòíî¿ 
çíèæêè ïëàòè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì, âèïëàòà ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè çä³éñíþºòüñÿ íà óìîâàõ öüîãî 
Ïîðÿäêó òà ïðèçíà÷àºòüñÿ ç äàòè çâåðíåííÿ ó 
ìåæàõ ñåðåäí³õ íîðì ñïîæèâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì.

Ó ðàç³ îòðèìàííÿ óïðàâë³ííÿì ïðàö³ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ðà-
éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
â³ä óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè 
äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü âñòàíîâëåííÿ 
ó÷àñíèêó àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîá³, ÿê³é 
âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè òà 
÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó, ùî äàº 
ïðàâî íà îòðèìàííÿ ï³ëüã (äîïîìîã) ùîäî ïî-
êðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ 
âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», 
âèïëàòà ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ïðèïèíÿºòüñÿ ç 

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì ïîêðèòòÿ 
âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
êèÿíàì – ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáàì, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ 
(ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, òà êèÿí – ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â 
ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè, øëÿõîì íàäàííÿ ¿ì 
ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çà 
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà 
Êèºâà ó ìåæàõ âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

2. Ùîì³ñÿ÷íà àäðåñíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà 
äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã (äàë³ – ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà) 
íàäàºòüñÿ:

• ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáàì, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé, çàðåºñòðîâàíèì ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ íà îäí³é æèòëîâ³é ïëîù³;

• ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, çàðåºñòðîâàíèì ó 
ì³ñò³ Êèºâ³;

• ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïîëîí³, 
àáî çíèêëè áåçâ³ñòè.

Íà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìàþòü 
ïðàâî òàêîæ ÷ëåíè ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) 
ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà êèÿí – 
ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü â ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè, ÿê³ áóëè 
çàðåºñòðîâàí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ íà ìîìåíò çàãèáåë³ 
(ñìåðò³) ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
ÿêèé íå áóâ íà ìîìåíò çàãèáåë³ (ñìåðò³) çàðåº-
ñòðîâàíèé â ì³ñò³ Êèºâ³. Äëÿ ö³ëåé öüîãî Ïîðÿäêó 
âêàçàíà êàòåãîð³ÿ îñ³á ïðèð³âíþºòüñÿ äî ÷ëåí³â 
ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü 
â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿.

3. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ íà îïëà-
òó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (óòðèìàííÿ 
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, 
öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, 
öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, âî-
äîâ³äâåäåííÿ, ãàçî– òà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, 

• äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº òå, ùî ó÷àñíèê 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ìîìåíò ïîòðà-
ïëÿííÿ äî ïîëîíó àáî çíèêíåííÿ áåçâ³ñòè áóâ 
çàðåºñòðîâàíèé â ì³ñò³ Êèºâ³, àáî íà ìîìåíò 
éîãî ïîòðàïëÿííÿ äî ïîëîíó àáî çíèêíåííÿ 
áåçâ³ñòè ÷ëåíè éîãî ñ³ì’¿ áóëè çàðåºñòðîâàí³ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ â³äì³òêè 
â ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè);

• êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³ø-
íüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á).

4. Äîïîìîãà íà ïîõîâàííÿ íàäàºòüñÿ äî-
äàòêîâî äî ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî ïîõîâàííÿ òà ïîõîðîííó ñïðàâó» ãàðàíò³¿ 
áåçîïëàòíîãî ïîõîâàííÿ äëÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ 
ä³é ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé.

Äîïîìîãà íà ïîõîâàííÿ êèÿí – ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì âèäàíî 
ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü 
ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, íàäàºòüñÿ ÷ëåíàì 
¿õ ñ³ìåé íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

• êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåº-

ñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á –
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç 
ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä ïðè-
éíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè 
ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî 
öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü 
â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

• êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü;
• êîï³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ñòóï³íü 

ñïîð³äíåíîñò³;
• êîï³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ó÷àñòü 

â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;
• äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº òå, ùî íà ìîìåíò 

çàãèáåë³ (ñìåðò³) ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, îñîáè, ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-
äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà 
ñõîä³ Óêðà¿íè, â³í áóâ çàðåºñòðîâàíèé â ì³ñò³ Êèºâ³;

• êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³ø-
íüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á);

• êîï³ÿ âèòÿãó ³ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Öåí-
òðàëüíî¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ Ì³í³ñ-
òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè àáî êîï³ÿ ïîñòàíîâè 
Öåíòðàëüíî¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ ÌÂÑ 
Óêðà¿íè ïî âñòàíîâëåííþ ïðè÷èííîãî çâ’ÿçêó 
çàõâîðþâàíü, ïîðàíåíü, êîíòóç³é, òðàâì, êà-
ë³öòâ, ùî ïðèçâåëè äî ñìåðò³ (äëÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ 
çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ).

5. Ùîì³ñÿ÷íà àäðåñíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà 
íàäàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè îäíîãî ç áàòüê³â 
àáî îñîáè, ùî ¿õ çàì³íþº, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

• êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåº-

ñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á 
– ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ 
÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ 
â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü 
â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

• êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè, 
ïàñèíêà, ïàä÷åðêè;

• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº óñèíîâëåííÿ.
Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîäàº äî ïîäàíèõ äîêóìåíò³â 
³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü íåïîâíîë³òíüî¿ äèòèíè 
(ïàñèíêà, ïàä÷åðêè) ó Ðåºñòð³ êèÿí – ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì âèäàíî 
ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü 
ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé òà 
÷ëåí³â ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè 
ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿.

6. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà, ùîì³ñÿ÷íà àäðåñíà 
ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà òà äîïîìîãà íà ïîõîâàííÿ 
íàäàþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ äîêóìåíò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ öèì Ïîðÿäêîì, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó 
äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íå ï³çí³øå 
10 äí³â ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè.

Äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêòàõ 3, 4, 5 öüîãî 
Ïîðÿäêó (êð³ì êîï³¿ â³äïîâ³äíèõ äîâ³äîê, âèäàíèõ 
çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ Ïîðÿäêîì íàäàííÿ 
òà ïîçáàâëåííÿ ñòàòóñó ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é 
îñ³á, ÿê³ çàõèùàëè íåçàëåæí³ñòü, ñóâåðåí³òåò òà 
òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè ³ áðàëè áåçïî-
ñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, 
çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèì 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20 
ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹ 413), ïîäàþòüñÿ òàêîæ â 
îðèã³íàëàõ äëÿ çâ³ðêè ç êîï³ÿìè.

Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà êèÿíàì – ó÷àñíèêàì 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì âèäàíî 
ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü 
ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãè-
áëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, òà êèÿí – ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â 
ïîëîí³, àáî çíèêëè áåçâ³ñòè, ùîì³ñÿ÷íà àäðåñíà 
ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèí-
êàì, ïàä÷åðêàì ³ç ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, 
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, äàí³ ïðî ÿêèõ âíåñåíî äî Ðåºñòðó êèÿí  – 
ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÷ëåí³â ¿õ 
ñ³ìåé òà ÷ëåí³â ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, 
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, íàäàºòüñÿ áåç ïîâòîðíîãî íàäàííÿ 
äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ» ï³äïóíêòàìè 3.1, 3.2 
ïóíêòó 3 òà ïóíêòîì 5 öüîãî Ïîðÿäêó.

7. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà, ùîì³ñÿ÷íà àäðåñ-
íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà òà äîïîìîãà íà 
ïîõîâàííÿ âèïëà÷óþòüñÿ øëÿõîì ¿õ ïåðå-
ðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê áàíêó, ùî çàçíà÷åíèé 
îäåðæóâà÷åì âèïëàòè, àáî ïîøòîâèì ïåðå-
êàçîì ÷åðåç â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ îäåðæóâà÷à.

8. Ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, ùîì³ñÿ÷íî¿ 
àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè òà äîïîìîãè 
íà ïîõîâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî ðîçïîðÿ-
äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çà ïîäàííÿì Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

9. Îáë³ê ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ ç ìåòîþ 
îòðèìàííÿ äîïîìîãè, çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток 4
до рішення Київської міської ради

від 09.10.2014 року № 271/271
(у редакції рішення Київської міської ради

від 21.12.2017 року № 1051/4058

Порядок реалізації додаткових гарантій та пільг у сфері освіти киянам 
-учасникам антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчення 
бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності 
та державного суверенітету на сході України та членам сімей загиблих 

(померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної 
операції

Додаток 3
до рішення Київської міської ради

від 09.10.2014 року № 271/271
(у редакції рішення Київської міської ради

від 21.12.2017 року № 1051/4058

Порядок 
надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, 

слухопротезування та протезування ока, компенсації
витрат на стаціонарне лікування, відшкодування коштів на складне 

протезування киянам – учасникам антитерористичної операції, особам, 
яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ 
äîäàòêîâèõ ãàðàíò³é ó ñôåð³ îñâ³òè êèÿíàì – ó÷àñ-
íèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì 
âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè 
òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó 
áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ âèäàòê³â íà â³ä-
ïîâ³äíèé ð³ê.

2. Äî äîäàòêîâèõ ãàðàíò³é òà ï³ëüã ó ñôåð³ 
îñâ³òè êèÿíàì – ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðå-
í³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ 
(ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, íàëåæàòü:

2.1. Ïåðøî÷åðãîâå âëàøòóâàííÿ ä³òåé äî 
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàñíîâàíèõ íà 
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

2.2. Äîäàòêîâà ï³ëüãà ùîäî ïëàòè çà õàð÷ó-
âàííÿ ä³òåé ó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, 
çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.3. Äîäàòêîâà ï³ëüãà ùîäî ïëàòè çà õàð÷óâàí-
íÿ ó÷í³â 5-11 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Êèÿíè – ó÷àñíèêè àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-

ö³¿, îñîáè, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, òà ÷ëåíè ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) 
êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñ-
òè÷íî¿ îïåðàö³¿, ìàþòü ïðàâî íà ïåðøî÷åðãîâå 
âëàøòóâàííÿ ä³òåé äî äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, íà ï³äñòàâ³ 
äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ï³ëüãè.

Ïåðøî÷åðãîâèé ïðèéîì ä³òåé äî äîøê³ëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çä³éñíþºòüñÿ ó ïåðåäáà÷å-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

Ïåðøî÷åðãîâå âëàøòóâàííÿ ä³òåé çä³éñíþ-
ºòüñÿ ç äîòðèìàííÿì Ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî 
çàïèñó ä³òåé äî äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì 
Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
27 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 184, çàðåºñòðîâàíèì 
â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 09 
êâ³òíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 6/1059.

4. Äîäàòêîâà ï³ëüãà ùîäî ïëàòè çà õàð÷óâàííÿ 
ä³òåé ó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çàñíî-
âàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñ-
òè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, òà ä³òåé çàãèáëèõ (ïî-

Ïîðÿäêó ïðîòåçóâàííÿ òà îðòåçóâàííÿ âèðîáà-
ìè ï³äâèùåíî¿ ôóíêö³îíàëüíîñò³ çà íîâ³òí³ìè 
òåõíîëîã³ÿìè òà òåõíîëîã³ÿìè âèãîòîâëåííÿ, ÿê³ 
â³äñóòí³ â Óêðà¿í³, îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí, 
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ 
òà/àáî çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ ³ âòðàòèëè 
ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³ ê³íö³âêè àáî ê³íö³âîê, 
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ «Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 01 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 518 (â ðåäàêö³¿ 
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 24 ëþòîãî 
2016 ðîêó ¹ 172) àáî øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî 
îòðèìàííÿ àíàëîã³÷íîãî âèðîáó ÷åðåç îðãàíè 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â 
ì³ñöåâîãî àáî äåðæàâíîãî áþäæåò³â.

8. Äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå 
ë³êóâàííÿ ïîäàºòüñÿ çàÿâà, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

• êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåº-

ñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á 
– ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ 
÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ 
â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü 
â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ï³äòâåðäæóº ó÷àñòü 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;

• êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî 
ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè, (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á);

• äîâ³äêà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ òà ìîæ-
ëèâ³ñòü éîãî ïðîâåäåííÿ ó â³äïîâ³äíîìó çàêëàä³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñóìè âèòðàò 
íà ë³êóâàííÿ òðàâìè àáî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ 
îòðèìàí³ àáî çàãîñòðèëèñÿ â çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿.

9. Ïîïåðåäíº îïðàöþâàííÿ ïîäàíèõ çàÿâíè-
êîì äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ÿêèé ïåðåâ³ðÿº ïîäàí³ äîêóìåíòè 
íà â³äïîâ³äí³ñòü ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, ïåðåä-
áà÷åíîìó öèì Ïîðÿäêîì.

Ó ðàç³, êîëè äî çàÿâè äîäàþòüñÿ íå âñ³ íåîá-
õ³äí³ äîêóìåíòè, Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïîâ³äîìëÿº çàÿâíèêó ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ 
äí³â ïðî äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äíî ïîäàòè.

10. Äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî íàäàííÿ êîøò³â 
íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ åíäîïðî-
òåçóâàííÿ, ñëóõîïðîòåçóâàííÿ òà ïðîòåçóâàííÿ 
îêà, êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, 
â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ 
êèÿíàì – ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáàì, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³-
ñòðàö³ºþ) óòâîðþºòüñÿ êîì³ñ³ÿ.

Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ òà ¿¿ ïåðñîíàëüíèé 
ñêëàä çàòâåðäæóþòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Äî ïåðñîíàëü-
íîãî Ñêëàäó êîì³ñ³¿ ìàþòü áóòè âêëþ÷åí³ ôàõ³âö³ 
ç â³äïîâ³äíèõ ïèòàíü.

11. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå 
ë³êóâàííÿ, âèòðàò íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ òà 
íàäàíèõ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ âè-
çíà÷àºòüñÿ êîì³ñ³ºþ â êîæíîìó êîíêðåòíîìó 
âèïàäêó òà íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 900 ðîçì³ð³â 
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, 
óñòàíîâëåíîãî íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó êîì³ñ³ºþ 
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî êîìïåíñàö³þ âêàçàíèõ 
âèòðàò òà/àáî âèïëàòó êîøò³â.

Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñêëàäíå ïðî-
òåçóâàííÿ ó ðàç³ çàì³íè ïðèéìàëüíî¿ ã³ëüçè 
(êóêñîïðèéìà÷à) òà ï³ñëÿãàðàíò³éíîãî ðåìîíòó 
ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íîãî âèðîáó ï³äâèùåíî¿ 
ôóíêö³îíàëüíîñò³ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 150 
ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàò-
íèõ îñ³á, óñòàíîâëåíîãî íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó 
êîì³ñ³ºþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî êîìïåíñàö³þ 
âêàçàíèõ âèòðàò.

Äî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàí-
íÿ, âèòðàò íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ òà íàäàíèõ 
êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ íå âêëþ÷àþòüñÿ 
âèòðàòè íà îïëàòó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã.

12. Ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàíü êîì³ñ³ºþ òàêîæ âðàõî-
âóºòüñÿ îáñÿã áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ö³ ö³ë³, à 
òàêîæ âèñíîâîê êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ç ïðèâîäó çàõâîðþâàííÿ òà 
³ç çàçíà÷åííÿì ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ³ç íàäàíèõ çà-
ÿâíèêîì ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè º ï³äñòàâîþ äëÿ 
êîìïåíñàö³¿ ãðîøîâèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ñàìå 
³ç çàçíà÷åíèì ñòàö³îíàðíèì ë³êóâàííÿì.

13. Íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ çàÿâíèêîì äîêóìåíò³â 
òà ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèäàºòüñÿ íàêàç ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà 
ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò 
íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ, íàäàííÿ êîøò³â íà 
ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ.

Ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó êîìïåíñàö³¿ âèòðàò 
íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ òà âèòðàò íà ñêëàäíå 
ïðîòåçóâàííÿ, íàäàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå 
ë³êóâàííÿ ìàº áóòè îá´ðóíòîâàíèì.

14. Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êó-
âàííÿ, âèòðàò íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ, íàäàííÿ 
êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íå 
ï³çí³øå 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåííÿ êîì³ñ³ºþ, çà íàÿâíîñò³ êîøò³â íà çàçíà-
÷åí³ ö³ë³ òà âèïëà÷óºòüñÿ ïîøòîâèì ïåðåêàçîì 
÷åðåç â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ 
çàÿâíèêà àáî øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà 
áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé íà ³ì’ÿ çàÿâíèêà.

15. Ó ðàç³ ñìåðò³ îäåðæóâà÷à â ïðîì³æîê ÷àñó 
â³ä ïîäà÷³ äîêóìåíò³â äî ìîìåíòó ¿¿ îäåðæàííÿ, 
âèïëàòà äîïîìîãè ÷ëåíàì ñ³ì’¿ îäåðæóâà÷à íå 
ïðîâîäèòüñÿ, à ïðèçíà÷åíà äî âèïëàòè ñóìà äî 
ñêëàäó ñïàäùèíè íå âêëþ÷àºòüñÿ.

16. Îáë³ê ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ çà äî-
ïîìîãîþ, çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì íàäàííÿ çà 
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà 
Êèºâà â ìåæàõ âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, 
êîøò³â íà ïðèäáàííÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà 
ìåäè÷íèõ âèðîá³â ïðè ë³êóâàíí³ â ñòàö³îíàðíèõ 
óìîâàõ, â òîìó ÷èñë³ åíäîïðîòåçóâàíí³, ñëóõî-
ïðîòåçóâàíí³, ïðîòåçóâàíí³ îêà (äàë³ – êîøòè 
íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ), êîìïåíñàö³¿ âèòðàò 
íà ïðèäáàííÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà ìåäè÷íèõ 
âèðîá³â ïðè ë³êóâàíí³ â ñòàö³îíàðíèõ óìîâàõ, 
åíäîïðîòåçóâàíí³, ñëóõîïðîòåçóâàíí³, ïðî-
òåçóâàíí³ îêà (äàë³ – êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà 
ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ) òà â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â 
íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ (äàë³ – âèòðàòè íà 
ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ) êèÿíàì – ó÷àñíèêàì 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì 
âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè.

2. Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êó-
âàííÿ òà/àáî íàäàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå 
ë³êóâàííÿ òðàâìè àáî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàí³ 
àáî çàãîñòðèëèñÿ â çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ â àíòèòåðî-
ðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çä³éñíþºòüñÿ ó ðàç³ ë³êóâàííÿ 
â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ ôîðìè 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà åíäîïðîòåçóâàííÿ, 
ñëóõîïðîòåçóâàííÿ, ïðîòåçóâàííÿ îêà òà â³ä-
øêîäóâàííÿ êîøò³â íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ 
òðàâìè àáî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàí³ àáî 
çàãîñòðèëèñÿ â çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ â àíòèòåðîðèñ-
òè÷í³é îïåðàö³¿, çä³éñíþºòüñÿ ó ðàç³ ë³êóâàííÿ â 
çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

3. Äëÿ êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå 
ë³êóâàííÿ ïîäàºòüñÿ çàÿâà, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

• êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ 

ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – ïëàòíèê³â 
ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðå-
ë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ 
ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà 
ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíèé 
êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

• äëÿ ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿: 
êîï³ÿ îäíîãî ç äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïîðÿä-
êîì íàäàííÿ òà ïîçáàâëåííÿ ñòàòóñó ó÷àñíèêà 
áîéîâèõ ä³é îñ³á, ÿê³ çàõèùàëè íåçàëåæí³ñòü, 
ñóâåðåí³òåò òà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè 
³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñ-
òè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, 
çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 20 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹ 413 (äàë³ 
– äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ó÷àñòü â àíòè-
òåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿);

• äëÿ îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-
äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè: êîï³ÿ ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè (äàë³ – äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü 
ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿);

• äëÿ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á – êîï³ÿ 
äîâ³äêè, âèäàíî¿ çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ Ïî-
ðÿäêîì îôîðìëåííÿ ³ âèäà÷³ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ 
íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè, çàòâåð-
äæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
â³ä 01 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 509, ç â³äì³òêîþ 
ïðî ôàêòè÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
(äàë³ – äîâ³äêà ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî 
ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè);

• äîâ³äêè ìåäè÷íîãî çàêëàäó, ùî ï³äòâåðäæó-
þòü ïðîâåäåíå ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ òðàâìè àáî 
çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàí³ àáî çàãîñòðèëèñÿ ó 
çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;

• ô³íàíñîâèé äîêóìåíò ïðî îïëàòó ñòàö³îíàðíî-
ãî ë³êóâàííÿ ó÷àñíèêîì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáîþ, ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè (ðàõóíîê-ôàêòóðà, êàñîâ³ ÷åêè íà ë³êàðñüê³ 
çàñîáè òà âèðîáè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ çà 
ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³).

4. Ó öüîìó Ïîðÿäêó ïîíÿòòÿ «ñêëàäíå ïðî-
òåçóâàííÿ» âæèâàºòüñÿ ó ðîçóì³íí³ Ïîëîæåí-
íÿ ïðî ïåðâèííå òà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ òà 
îðòåçóâàííÿ îñ³á ç âàäàìè îïîðíî-ðóõîâîãî 
àïàðàòó, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà 
ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 22 
âåðåñíÿ 2004 ðîêó ¹ 234, çàðåºñòðîâàíèì ó 
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 07 æîâòíÿ 2004 
ðîêó çà ¹ 1277/9876.

5. Äî âèòðàò íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ, ó 
ðîçóì³íí³ öüîãî Ïîðÿäêó, íàëåæàòü âèòðàòè íà:

• ïðîòåçóâàííÿ (îðòåçóâàííÿ) ó÷àñíèêà àí-
òèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáè, ÿê³é âèäàíî 
ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ 
ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà 
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ÿêèé 
âòðàòèâ ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³ ê³íö³âîê;

• ïðî¿çä (êð³ì êâèòê³â 1 êëàñó òà á³çíåñ-
êëàñó), ïðîæèâàííÿ (êð³ì íîìåð³â ï³äâèùåíî¿ 
êîìôîðòíîñò³) òà õàð÷óâàííÿ ó÷àñíèêà àíòè-
òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáè, ÿê³é âèäàíî 
ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ 
ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà 
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ÿêèé 
âòðàòèâ ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³ ê³íö³âîê, éîãî 
ñóïðîâîäæóþ÷î¿ îñîáè (ó ðàç³ ïîòðåáè).

Âèòðàòè íà ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ íå ìî-
æóòü ïåðåâèùóâàòè ñóì âèòðàò íà â³äðÿäæåííÿ 
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, à òàêîæ ³íøèõ îñ³á, ùî 
íàïðàâëÿþòüñÿ ó â³äðÿäæåííÿ ï³äïðèºìñòâàìè, 
óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ ïîâí³ñòþ àáî 
÷àñòêîâî óòðèìóþòüñÿ (ô³íàíñóþòüñÿ) çà ðàõó-
íîê áþäæåòíèõ êîøò³â, âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêó 1 
äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 02 
ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 98.

6. Äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà ñêëàäíå ïðî-
òåçóâàííÿ ïîäàºòüñÿ çàÿâà, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

• êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåº-

ñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á 
– ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ 
÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ 
â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü 
â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ï³äòâåðäæóº ó÷àñòü 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;

• êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³ø-
íüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á);

• êîï³ÿ äîâ³äêè ÌÑÅÊ ïðî âñòàíîâëåííÿ 
³íâàë³äíîñò³, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ³ç ó÷àñòþ â àíòè-
òåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;

• äîêóìåíòè, â òîìó ÷èñë³ ô³íàíñîâ³, ùî 
ï³äòâåðäæóþòü íàäàííÿ òà îïëàòó ïîñëóã ³ç 
ñêëàäíîãî ïðîòåçóâàííÿ;

• êâèòêè íà ïðî¿çä ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñ-
òè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáè, ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðå-
í³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, òà ñóïðîâîäæóþ÷î¿ îñîáè;

• àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò (íàäàþòüñÿ ó ðàç³, êîëè 
ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ çä³éñíþâàëîñü â Óêðà¿í³).

7. Â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà ñêëàäíå ïðî-
òåçóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî çàÿâíèê 
íå îòðèìóâàâ ãðîøîâó äîïîìîãó â³äïîâ³äíî äî 

ïåðøîãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ç ÿêîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ 
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
îòðèìàëî òàê³ äîêóìåíòè.

11. Âèïëàòà ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ó÷àñíèêàì 
â³éíè ç ÷èñëà ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-
ðàö³¿, ÿêèì âñòàíîâëåíî ñòàòóñ çã³äíî ç Çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», ðîçì³ð ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî 
ñóêóïíîãî äîõîäó ñ³ì’¿ ÿêèõ ó ðîçðàõóíêó íà îäíó 
îñîáó çà ïîïåðåäí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â ïåðåâèùóº 
âåëè÷èíó äîõîäó, ÿêèé äàº ïðàâî íà ïîäàòêîâó 
ñîö³àëüíó ï³ëüãó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êàá³íå-
òîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, çä³éñíþºòüñÿ íà óìîâàõ 
öüîãî Ïîðÿäêó òà ïðèçíà÷àºòüñÿ ç 01 ëèïíÿ 2015 
ðîêó äî ê³íöÿ áþäæåòíîãî ðîêó.

12. Ó ðàç³ ÿêùî ó÷àñíèê àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, îñîáà, ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ 
– äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè çàðåºñòðîâàí³ çà ì³ñöåì çíà-

õîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè (óñòàíîâè, îðãà-
í³çàö³¿), àëå ôàêòè÷íî ïðîæèâàþòü ó æèòëîâîìó 
ïðèì³ùåíí³ (áóäèíêó), âèïëàòà ìàòåð³àëüíî¿ 
äîïîìîãè çä³éñíþºòüñÿ íà óìîâàõ öüîãî Ïîðÿäêó 
òà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó íàéìó (îðåíäè) æèòëà 
â ì³ñò³ Êèºâ³, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî âîíè çä³é-
ñíþþòü îïëàòó çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

13. Ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè âèçíà-
÷àºòüñÿ ùîð³÷íî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîäàííÿì 
Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

14. Îáë³ê ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ çà ìà-
òåð³àëüíîþ äîïîìîãîþ, çä³éñíþþòü óïðàâë³ííÿ 
ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà ì³ñöåì 
ðåºñòðàö³¿ çàÿâíèê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ïðîãðàìîþ ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè 
ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ïðèïèñêè äî 
ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó 
ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ 
ìîá³ë³çàö³¿, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà 
êîíòðàêòîì íà 2016 – 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíîþ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 
2016 ðîêó ¹ 859/859.

10. Ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ íàäàþòü 
ïîñëóãè ³ç òðàíñïîðòóâàííÿ ò³ë ìåøêàíö³â ì³ñ-

òà Êèºâà, çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, âèçíà÷àþòüñÿ 
Äåïàðòàìåíòîì æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 5
до рішення Київської міської ради

від 09.10.2014 року № 271/271
(у редакції рішення Київської міської ради

від 21.12.2017 року № 1051/4058

Порядок проведення безоплатного 
поховання загиблих (померлих) 

киян-учасників антитерористичної 
операції, осіб, яким видано посвідчення 

бійця-добровольця, 
який брав участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету 

на сході України, на яких не поширюється 
дія статті 14 Закону України 

«Про поховання та похоронну справу»

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì íàäàííÿ 
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ 
÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè 
ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëü-
öÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, íà âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ íàä-
ãðîáê³â çàãèáëèì (ïîìåðëèì) êèÿíàì, ÿê³ áðàëè 
ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáàì, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè (äàë³ – ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà).

2. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ îäíîðà-
çîâî çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ 
ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê íà âèêîíàííÿ 
ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ 
êèÿíàì».

3. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ ÷ëåíó 
ñ³ì’¿ çàãèáëîãî (ïîìåðëîãî) êèÿíèíà, ÿêèé áðàâ 
ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáè, ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

• êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÷ëåíà 
ñ³ì’¿, ÿêèé çàáåçïå÷èâ âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâ-
ëåííÿ íàäãðîáêà;

• êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåº-
ñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á 
– ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ 
÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ 
â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü 
â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

• êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü êèÿíèíà, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿;

• êîï³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ñòóï³íü 
ñïîð³äíåíîñò³;

• ùîäî îñ³á ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿: êîï³ÿ îäíîãî ç äîêóìåíò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ Ïîðÿäêîì íàäàííÿ òà ïîçáàâëåííÿ 
ñòàòóñó ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é îñ³á, ÿê³ çàõèùàëè 
íåçàëåæí³ñòü, ñóâåðåí³òåò òà òåðèòîð³àëüíó 
ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè ³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ 
ïðîâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹ 413 
(äàë³ – äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ó÷àñòü â 
àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿);

• ùîäî îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³é-
öÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñó-
âåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè: êîï³ÿ ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè;

• êîï³ÿ äîâ³äêè, âèäàíà çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, 
ïðî òå, ùî ó÷àñíèê àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáà, ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, íà ìîìåíò ñìåðò³ (çàãèáåë³) áóâ çàðå-
ºñòðîâàíèé â ì³ñò³ Êèºâ³, àáî íà ìîìåíò ñìåðò³ 
(çàãèáåë³) ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
îñîáè, ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, ÷ëåíè éîãî ñ³ì’¿ áóëè çàðåºñòðîâàí³ â 
ì³ñò³ Êèºâ³;

• êîï³ÿ äîâ³äêè, âèäàíî¿ çà ôîðìîþ, âèçíà-
÷åíîþ Ïîðÿäêîì îôîðìëåííÿ ³ âèäà÷³ äîâ³äêè 
ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ 
îñîáè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01 æîâòíÿ 2014 ðîêó 
¹ 509, ç â³äì³òêîþ ïðî ôàêòè÷íå ì³ñöå ïðîæè-
âàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ (äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ïðî òå, 

ùî ó÷àñíèê àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáà, 
ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ³ç 
÷èñëà âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á íà ìîìåíò 
ñìåðò³ ôàêòè÷íî ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êèºâ³);

• êîï³ÿ îäíîãî ç äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóº 
âèòðàòè íà âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ íàä-
ãðîáêà;

• äîâ³äêà ïðî âñòàíîâëåííÿ íàäãðîáêà íà 
ì³ñö³ ïîõîâàííÿ;

• êîï³ÿ âèòÿãó ³ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Öåí-
òðàëüíî¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ Ì³í³ñòåðñòâà 
îáîðîíè Óêðà¿íè àáî êîï³ÿ ïîñòàíîâè Öåíòðàëü-
íî¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ ÌÂÑ Óêðà¿íè ïî 
âñòàíîâëåííþ ïðè÷èííîãî çâ’ÿçêó çàõâîðþâàíü, 
ïîðàíåíü, êîíòóç³é, òðàâì, êàë³öòâ, ùî ïðèçâåëè 
äî ñìåðò³ (äëÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ)).

4. Äëÿ ö³ëåé öüîãî Ïîðÿäêó äî ÷ëåí³â ñ³ìåé 
çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â 
ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáè, 
ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, 
íàëåæàòü: óòðèìàíö³ çàãèáëîãî (ïîìåðëîãî), 
ÿêèì ó çâ’ÿçêó ç öèì âèïëà÷óºòüñÿ ïåíñ³ÿ; áàòüêè; 
ä³òè; îäèí ç ïîäðóææÿ.

5. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ íà ï³ä-
ñòàâ³ íàäàíèõ äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì 
Ïîðÿäêîì.

6. Äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 3 öüîãî Ïî-
ðÿäêó (êð³ì êîï³¿ â³äïîâ³äíèõ äîâ³äîê, âèäàíèõ 
çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ Ïîðÿäêîì íàäàííÿ 
òà ïîçáàâëåííÿ ñòàòóñó ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é 
îñ³á, ÿê³ çàõèùàëè íåçàëåæí³ñòü, ñóâåðåí³òåò òà 
òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè ³ áðàëè áåçïî-
ñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, 
çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèì 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20 
ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹ 413), ïîäàþòüñÿ òàêîæ â 
îðèã³íàëàõ äëÿ çâ³ðêè ç êîï³ÿìè.

7. Îïðàöþâàííÿ ïîäàíèõ çàÿâíèêîì äîêó-
ìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8. Ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè âèçíà÷àºòüñÿ 
Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â êîæíîìó êîíêðåòíîìó 
âèïàäêó â çàëåæíîñò³ â³ä ôàêòè÷íèõ âèòðàò òà íå 
ìîæå ïåðåâèùóâàòè ãðàíè÷íî¿ ñóìè, âñòàíîâëåíî¿ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) çà ïîäàííÿì Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

9. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà âèïëà÷óºòüñÿ ó 
ãðîøîâîìó âèãëÿä³ íà ï³äñòàâ³ íàêàç³â äèðåêòîðà 
Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

10. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ðàç³ ïîòðåáè 
ìîæå óòâîðþâàòè êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çàÿâ 
ïðî íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè.

11. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà âèïëà÷óºòüñÿ 
øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê áàíêó, 
ùî çàçíà÷åíèé îäåðæóâà÷åì âèïëàòè, àáî ïî-
øòîâèì ïåðåêàçîì ÷åðåç â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó çà 
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îäåðæóâà÷à.

12. Îáë³ê ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ çà ìà-
òåð³àëüíîþ äîïîìîãîþ, çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 6
до рішення Київської міської ради

від 09.10.2014 року № 271/271
(у редакції рішення Київської міської ради

від 21.12.2017 року № 1051/4058

Порядок
надання матеріальної допомоги 

на часткову компенсацію членам сімей загиблих 
(померлих) киян, які брали участь у проведенні 

антитерористичної операції, осіб, яким 
видано посвідчення бійця-добровольця, 
який брав участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету 
на сході України, на виготовлення 

та встановлення надгробків 

1. Öåé Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòóº ïðîâåäåííÿ 
áåçîïëàòíîãî ïîõîâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ çàãèáëèõ 
(ïîìåðëèõ) êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-
äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè, íà ÿêèõ íå ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ 
ñòàòò³ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîõîâàííÿ òà 
ïîõîðîííó ñïðàâó» (äàë³ – çàãèáë³ (ïîìåðë³)) 
â ÷àñòèí³ îðãàí³çàö³¿ ïîõîâàííÿ ³ ðèòóàëüíîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ.

2. Áåçîïëàòíî íàäàþòüñÿ òàê³ ïîñëóãè âèêîíàâ-
öþ âîëåâèÿâëåííÿ àáî îñîá³, ÿêà çîáîâ’ÿçàëàñÿ 
ïîõîâàòè çàãèáëîãî (ïîìåðëîãî):

• îôîðìëåííÿ äîãîâîðó-çàìîâëåííÿ íà 
îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ ïîõîâàííÿ;

• äîñòàâêà ïðåäìåò³â ïîõîðîííî¿ íàëåæíîñò³ 
(çàâàíòàæåííÿ íà ñêëàä³, ïåðåâåçåííÿ, âèâàí-
òàæåííÿ íà ì³ñö³ ïðèçíà÷åííÿ òà ïåðåíåñåííÿ 
äî ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ ò³ëà ïîìåðëîãî);

• íàäàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã (îäèí àâòî-
êàòàôàëê òà îäèí àâòîáóñ ñóïðîâîäæåííÿ);

• ïåðåíåñåííÿ òðóíè ç ò³ëîì ïîìåðëîãî äî 
áóäèíêó (êâàðòèðè), äî ìîðãó, ç áóäèíêó (êâàð-
òèðè), ìîðãó äî ì³ñöÿ ïîõîâàííÿ;

• îðãàí³çàö³ÿ ïîõîâàííÿ ³ ïðîâåäåííÿ ðèòóàëó;
• íàäàííÿ òðóíè;
• íàäàííÿ â³íêà ïîõîðîííîãî ç òðàóðíîþ 

ñòð³÷êîþ (ç íàïèñîì ÷è áåç íüîãî);
• êîïàííÿ ìîãèëè (âèêîïóâàííÿ ðó÷íèì ÷è 

ìåõàí³çîâàíèì ñïîñîáîì, îïóñêàííÿ òðóíè ó 
ìîãèëó, çàêîïóâàííÿ, ôîðìóâàííÿ íàìîãèëü-
íîãî íàñèïó);

• íàäàííÿ óðíè;
• êðåìàö³ÿ;
• ïîõîâàííÿ óðíè ç ïðàõîì (çàêîïóâàííÿ 

â ìîãèë³ ÷è ðîçì³ùåííÿ â êîëóìáàðí³é í³ø³ òà 
îäíîðàçîâå ïðèáèðàííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ 
ï³ñëÿ ïîõîâàííÿ).

Âëàøòóâàííÿ ïîìèíàëüíèõ îá³ä³â çä³éñíþºòüñÿ 
ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðà-
ö³ÿìè çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà âêàçàí³ 
ö³ë³ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ 
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì».

3. Äîäàòêîâ³ ðèòóàëüí³ ïîñëóãè îïëà÷óþòüñÿ 
âèêîíàâöåì âîëåâèÿâëåííÿ àáî îñîáîþ, ÿêà 
çîáîâ’ÿçàëàñÿ ïîõîâàòè çàãèáëîãî (ïîìåðëîãî).

4. Âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ áåçîïëàòíîãî ïî-
õîâàííÿ çàãèáëîãî (ïîìåðëîãî) çä³éñíþþòüñÿ 
çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó ìåæàõ âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, íà 
îñíîâ³ äîãîâîðó-çàìîâëåííÿ íà îðãàí³çàö³þ òà 
ïðîâåäåííÿ ïîõîâàííÿ, óêëàäåíîãî âèêîíàâöåì 
âîëåâèÿâëåííÿ àáî îñîáîþ, ùî çîáîâ’ÿçàëàñÿ 
ïîõîâàòè çàãèáëîãî (ïîìåðëîãî), øëÿõîì ïå-
ðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê âèêîíàâö³â* 
ðèòóàëüíèõ ïîñëóã.

5. Âèêîíàâåöü âîëåâèÿâëåííÿ àáî îñîáà, ÿêà 
çîáîâ’ÿçàëàñÿ ïîõîâàòè çàãèáëîãî (ïîìåðëîãî) 
ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáó, 
ÿê³é âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, 
ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³-
ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, äî çàÿâè äëÿ îôîðìëåííÿ äîãîâîðó-
çàìîâëåííÿ äîäàº:

• êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü;
• ùîäî îñ³á ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 

îïåðàö³¿: êîï³ÿ îäíîãî ç äîêóìåíò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ Ïîðÿäêîì íàäàííÿ òà ïîçáàâëåííÿ 
ñòàòóñó ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é îñ³á, ÿê³ çàõèùàëè 
íåçàëåæí³ñòü, ñóâåðåí³òåò òà òåðèòîð³àëüíó 
ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè ³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ 
ïðîâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹ 413 
(äàë³ – äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ó÷àñòü â 
àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿);

• ùîäî îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³é-
öÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñó-
âåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè: êîï³ÿ ïîñâ³ä÷åííÿ 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè;

• êîï³þ äîâ³äêè, âèäàíî¿ çà ôîðìîþ, âèçíà-
÷åíîþ Ïîðÿäêîì îôîðìëåííÿ ³ âèäà÷³ äîâ³äêè 
ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ 
îñîáè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 509, 
ç â³äì³òêîþ ïðî ôàêòè÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á).

6. Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷óº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áåçîïëàòíå 
ïîõîâàííÿ çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí – ó÷àñ-
íèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì 
âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, 
íà ÿêèõ íå ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ ñòàòò³ 14 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ïîõîâàííÿ òà ïîõîðîííó ñïðàâó».

7. Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ â³ä Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó, ðàéîííèõ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â ïðî ê³ëüê³ñòü 
îñ³á, çàðåºñòðîâàíèõ â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî çàãèíóëè 
ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, ïðî 
ì³ñöå çáåð³ãàííÿ ¿õ ò³ë (ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 
ì. Õàðê³â, ì. Çàïîð³ææÿ), çàáåçïå÷óº òðàíñïîð-
òóâàííÿ ò³ë ìåøêàíö³â ì³ñòà Êèºâà, çàãèáëèõ 
(ïîìåðëèõ) ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é 
îïåðàö³¿, ç ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî êë³í³÷íîãî áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè 
(âóë. Îðàíæåðåéíà, 9, ì. Êè¿â).

8. Òðàíñïîðòóâàííÿ ò³ë ìåøêàíö³â ì³ñòà 
Êèºâà, çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â 
àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çä³éñíþºòüñÿ çà 
ðàõóíîê ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ íàäà-
þòü ïîñëóãè ³ç òðàíñïîðòóâàííÿ ò³ë ìåøêàíö³â 
ì³ñòà Êèºâà, çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ 
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, ç ïîäàëüøèì 
â³äøêîäóâàííÿì çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

9. Â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â çà òðàíñïîðòóâàííÿ 
ò³ë ìåøêàíö³â ì³ñòà Êèºâà, çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) 
ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, 
ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ Äå-
ïàðòàìåíòîì æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà 
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñüêîþ ö³ëüîâîþ 

ìåðëèõ) ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ 
ùîðîêó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè çà ðàõóíîê êîøò³â 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

5. Õàð÷óâàííÿ ó÷í³â 5-11 êëàñ³â çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàñíîâàíèõ íà 
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ³ç ÷èñëà ä³òåé ó÷àñíèê³â àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä-
÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó 
çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî 
ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, òà ä³òåé çàãèáëèõ 
(ïîìåðëèõ) ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ 
çä³éñíþºòüñÿ áåçêîøòîâíî.

6. Ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ äîäàòêîâî¿ ï³ëüãè 
ùîäî ïëàòè çà õàð÷óâàííÿ ä³òåé ó äîøê³ëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
òà äîäàòêîâî¿ ï³ëüãè ùîäî ïëàòè çà õàð÷óâàííÿ 
ó÷í³â 5-11 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ³ç ÷èñëà 
ä³òåé ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 

îñ³á, ÿêèì âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðî-
âîëüöÿ, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, òà ä³òåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ó÷àñíèê³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ º äîêóìåíòè, ÿê³ 
ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ï³ëüãè.

7. Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é çä³éñíþþòü îðãàí³çàö³éíå òà 
ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äîäàòêîâèõ 
ãàðàíò³é òà ï³ëüã ó ñôåð³ îñâ³òè êèÿíàì – ó÷àñíè-
êàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, îñîáàì, ÿêèì 
âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, 
òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ÑÂÏ «ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ²» ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ïîâ³äîìëÿº ïðî 
íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñ-

ôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ ðàéîííî¿ êîòåëüí³ 
«Íèâêè» (äàë³ – ÐÊ «Íèâêè»), çà àäðåñîþ: 04111, ì. Êè¿â, Øåâ÷åíê³â-

ñüêèé ðàéîí, âóë. Ñàëþòíà, 23-Á.

ÐÊ «Íèâêè» ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà ïîñòà÷àºòüñÿ 
ìåðåæàìè öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà-
÷àì ì³ñòà. Äëÿ âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â êîòåëüí³ ðîçòàøîâàí³ âîäîãð³éí³ 
êîòëîàãðåãàòè òèïó «ÏÒÂÌ-50»ñò. ¹¹ 1,2,3, ùî ïðàöþþòü íà ïðèðîäíîìó ãàç³. 
Ùîð³÷íèé îáñÿã âèðîáëåíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü 294 òèñ. 
Ãêàë. Âñòàíîâëåíà ìàêñèìàëüíà ïîòóæí³ñòü ïðè îäíî÷àñí³é ðîáîò³ òðüîõ âîäî-
ãð³éíèõ êîòë³â – 145,5 Ãêàë (169 ÌÂò) – îá'ºêò ïåðøî¿ ãðóïè.

Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä êîòë³â «ÏÒÂÌ-50» ñò. ¹¹ 1, 2, 3 â³äâî-
äÿòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ÷åðåç ³íäèâ³äóàëüí³ äèìîâ³ òðóáè, âèñîòîþ – 53,4 
ì, ä³àìåòð ãèðëà – 2,5 ì êîæíà.

Äæåðåëàìè óòâîðåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä äîïîì³æíîãî îáëàäíàííÿ: 
áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð àâàð³éíîãî æèâëåííÿ, ðåìîíòí³ ðîáîòè (åëåêòðîçâàðþâàí-
íÿ, ãàçîâå ð³çàííÿ ìåòàëó, ôàðáóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ, çàòî÷óâàëüí³ 
âåðñòàòè), òðàíñôîðìàòîðè òà òåõíîëîã³÷í³ ñâ³÷³ äëÿ ïðîäóâàííÿ ãàçîïðîâîä³â.

Íà òåðèòîð³¿ ÐÊ "Íèâêè" íàë³÷óºòüñÿ 19 ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â â àòìîñ-
ôåðíå ïîâ³òðÿ, ³ç íèõ: 7 – îðãàí³çîâàíèõ äæåðåë, 3 – íåîðãàí³çîâàí³ äæåðåëà òà 
9 – äæåðåë çàëïîâèõ âèêèä³â. Îäíå îðãàí³çîâàíå äæåðåëî îáëàäíàíî ïèëîãà-
çîî÷èñíîþ óñòàíîâêîþ.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ 
ñòàíîâèòü 114,7 ò/ð³ê, îáñÿã ïàðíèêîâèõ ãàç³â (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (1) îêñèä 
(N

2
Î), ìåòàíó) – 74,155 òèñ. ò/ð³ê, ùî óòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñ³ ñïàëþâàííÿ ïðè-

ðîäíîãî ãàçó â êîòëîàãðåãàòàõ.
Ìàñîâ³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â 

â³äïîâ³äàþòü âñòàíîâëåíèì íîðìàòèâàì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ì³íïðèðîäè 
Óêðà¿íè â³ä 27.06.2006 ¹309, ïîòî÷íèì òåõíîëîã³÷íèì íîðìàòèâàì â³ä âèùå-
âèêëàäåíèõ êîòë³â òà ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàòèâàì äîïóñòèìîãî âì³ñòó çàáðóäíþþ÷èõ 
ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Øåâ÷åíê³âñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 01030, ì. Êè¿â, âóë. 
Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, òåë. (044) 226-23-52, ôàêñ: 235-51-29.

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 22.03.2018 ðîêó ïî 
ñïðàâ³ ¹ 826/159/18 ñóääåþ Âºêóà Í.Ã. â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é 
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Íåäàøêîâñüêî¿ Îëåíè Ñòàí³ñëàâ³âíè äî ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ íåçàêîí-
íèì òà íå÷èííèì ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01.08.2017 ¹ 932 «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ 
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè, ùî íàëåæàòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïî êîæíîìó áóäèíêó 
îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå 
ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì» òà âíåñåííÿ çì³í äî 
äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 30.04.2018 î 10.00 òà â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåí³ 
Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âåëèêà 
Âàñèëüê³âñüêà, 81-À, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 124.

Ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ ð³âíÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, òàðèô³â íà åëåêòðî-
åíåðã³þ, öåíòðàëüíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà îïàëåííÿ, âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ 
â³äõîä³â, òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â, çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ïàëüíîãî, ìàòåð³àë³â, 
çàï÷àñòèí, ³íñòðóìåíòó, ñïåöîäÿãó òà ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, 
ùî çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é òîùî Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åêñïëóàòàö³éíà ñëóæáà 
«Ðåñïåêò» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì.Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç 
óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç 
Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 
¹ 869 ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
â³ä 17.07.2015 ¹ 515, íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ 
çàòâåðäæåííÿ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ ïåðåãëÿäó òàðèô³â, 
ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ 
ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: Îáîëîíñüêà Íàáåðåæíà, 
á.1, êîðïóñ 2 ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

15.05.2018 î 13.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðï.1, çàë 38, ñóääÿ Êàòþùåíêî Â.Ï. 
â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/14325/16 çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì 
Ñèðîòþêà Þ. Ì. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³ îñîáè: Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ 
òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåí-
ö³ÿ» ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ â³ä 21.07.2016 ¹ 827/827 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ âóëèöü Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 
Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà òà Ìåòðîëîã³÷íî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

17.04.2018 î 13.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà 
(âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà 8, êîðïóñ 1), ñóääÿ Àðñ³ð³é P.O., â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîç-
ãëÿä ñïðàâè ¹ 826/3498/18 çà ïîçîâîì Çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà äî 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ â³ä 
20.12.2017 ¹ 1004/4011 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ 
âóëèöü Äîðîãîæèöüêî¿, Ìåëüíèêîâà, ßê³ðà, Ñ³ì'¿ Õîõëîâèõ.

ÄÏ «Êè¿âìàøñåðâ³ñ» ïîâ³äîìëÿº, ùî óñ³ äîãîâîðè â³äïîâ³äàëüíîãî 
çáåð³ãàííÿ ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÄÏ «Êè¿âìàøñåðâ³ñ», óêëàäåí³ 
ì³æ ÒÎÂ «ÌÁ² ²íâåñò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 32775766) òà ÄÏ «Êè¿âìàøñåðâ³ñ» (êîä 
ªÄÐÏÎÓ 36716107) ïðèïèíÿþòüñÿ, à ìàéíî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
ïîâåðòàºòüñÿ Äåðæàâ³, â îñîá³ ÄÏ «Êè¿âìàøñåðâ³ñ».

20.04.2018 î 10.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (âóë. 
Áîëáî÷àíà Ïåòðà 8, êîðïóñ 1), ñóääÿ Êóçüìåíêî Â.À., â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè 
¹ 826/9937/17 çà ïîçîâîì Çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³ 
îñîáè: Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), TOB «Òåððà Ïðîäæåêò», Îáñëóãîâóþ÷èé 
êîîïåðàòèâ «ªÍ²ÑÅÉÑÜÊÀ ÑÀÄÈÁÀ-2» ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ 
â³ä 06.04.2017 ¹141/2363 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèö³ 
Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, ïðîñïåêòó Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

19.04.2018 î 15.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà 
(âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-à), çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 124, ñóääÿ Âºêóà 
Í.Ã., â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/3441/18 çà ïîçîâîì Æóêîâ-
ñüêî¿ Íàòàë³¿ ²âàí³âíè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì 
òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.04.2017 ¹ 141/2363 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèö³ Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêî¿, 
ïðîñïåêòó Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», çîáîâ'ÿçàííÿ â÷èíèòè ä³¿.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó. Õàðàêòåðèñòèêà 
îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 495,4 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ â áóäèíêó ¹ 14/21 íà 
âóë. ²îàííà Ïàâëà II (â ïðèì³ùåíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 47 ³ì. À. Ñ. Ìàêàðåíêà ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíèõ ìîâ 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà). Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.01.2018 – 12 009 570 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: 
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 
24/7, òåë. 253-00-86). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç³ ñïîðòèâíî¿ 
ã³ìíàñòèêè), ó òåðì³í íà 2 ðîêè 364 äí³. Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü: ïîíåä³ëîê, ñåðåäà, ï'ÿòíèöÿ: 
16.00 –19.30, ñóáîòà: 13.00 – 17.00. Îðåíäíà ñòàâêà – 3 % , ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó – 62,55 ãðí áåç ÏÄÂ. 
Ì³ñÿ÷íèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè – 3990,69 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Çàÿâè 
ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. 
Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÇÀßÂÀ 
ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü – ðåêîíñòðóêö³ÿ Ïàëàöó êóëüòóðè ç áóä³â-
íèöòâîì ãðîìàäñüêîãî öåíòðó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ç ï³äçåìíèì 
ïàðê³íãîì òà ïðèì³ùåííÿìè òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ïî âóë. 
Ãàðìàòíà, 26/2 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. Ïðîåêòîì 
ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî â äâ³ ÷åðãè. Ïåðøà ÷åðãà– áóä³âíèöòâî 
ãðîìàäñüêîãî öåíòðó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì 
òà ïðèì³ùåííÿìè òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Äðóãà ÷åðãà – ðå-
êîíñòðóêö³ÿ Ïàëàöó êóëüòóðè çàâîäó "Ðîñòîê".

Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ îá'ºêò íå âõîäèòü ó "Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëü-
íîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", 
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ¹808. Îá'ºêò íå 
â³äíîñèòüñÿ äî âèä³â ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü 
ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà íå ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà 
äîâê³ëëÿ. Ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå ï³äïàäàº ï³ä ñàí³òàðíó êëàñèô³êàö³þ 
äîä. 4 ÄÑÏ-176-96 ³ íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ íå ïîòðåáóº.

Ïîòðåáà â çåìåëüíèõ ðåñóðñàõ – 18210,00 êâ.ì çã³äíî ç äîãîâîðîì 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óêëàäåíèì íà 15 ðîê³â

²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ: (² ÷åðãà)
Âîäîïîñòà÷àííÿ – öåíòðàë³çîâàíå. Ê³ëüê³ñòü âîäè 38,08 

ì3/äîáó, 12,75 ë/ñ.
Êàíàë³çóâàííÿ – öåíòðàë³çîâàíå. Ñò³÷í³ âîäè â ê³ëüêîñò³ 29,72 

ì3/äîáó, 12,75 ë/ñåê.
Ïåðåä ñêèäîì ñò³÷íèõ âîä ó ì³ñüêó êàíàë³çàö³þ íà êàíàë³çàö³éíèõ 

âèïóñêàõ âñòàíîâëþþòüñÿ óëîâëþâà÷³ æèðó.
Â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ (ïîâåðõíåâèõ) âîä, çã³äíî ÒÓ, ç òå-

ðèòîð³¿ çàáóäîâè âèêîíóºòüñÿ çàêðèòîþ ñèñòåìîþ ç ï³äêëþ÷åííÿì 
äî ³ñíóþ÷î¿ ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿.

Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Çã³äíî ç ÒÓ ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî".
Òåïëîïîñòà÷àííÿ äëÿ Ïàëàöó êóëüòóðè (îïàëåííÿ ïðèì³ùåíü òà 

ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ) ïåðåäáà÷åíî â³ä òåïëîâèõ ìåðåæ, á³ëÿ 
ãðîìàäñüêî-òîðã³âåëüíîãî öåíòðó – çà äîïîìîãîþ äàõîâèõ ìîíî-
áëî÷íèõ öåíòðàëüíèõ êîíäèö³îíåð³â òà åëåêòðè÷íèõ êîíâåêòîð³â.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â îáë³êó ñïî-
æèâàííÿ âîäè ³ åëåêòðîåíåðã³¿.

Õ³ì³÷íå çàáðóäíåííÿ òåðèòîð³¿ â çîí³ âïëèâ³â
Ïðè åêñïëóàòàö³¿ â³äêðèòèõ ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê, öåõó ç ïå-

êàðíåþ â óñ³é çîí³ âïëèâó ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà ïðîãíîçóþòüñÿ 
òàê³ çàëèøêîâ³ âïëèâè: ñóìàðíà ìàñà âèêèä³â ñòàíîâèòü 0,00255 
ã/ñ òà 1,56486 ò/ð³ê.

Çã³äíî ç ïðîâåäåíèì ðîçðàõóíêîì ðîçñ³þâàííÿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí 
â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ ð³âí³ çàáðóäíåííÿ íå ïåðåâèùóþòü çàòâåð-
äæåíèõ ìàêñèìàëüíèõ ðàçîâèõ ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é. 
Âèõîäÿ÷è ç âèùåíàâåäåíîãî, ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò çàáåçïå÷èòü 
ÿê³ñòü àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â ìåæàõ ñàí³òàðíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ âèìîã.

Øóìîâèé âïëèâ
Ðåêîìåíäóºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ñêëîïàêåò³â ç³ çâóêî³çîëÿö³ºþ 

dl.A.â³êíà íå ìåíøå 12,1 äÁÀ. Çàñòîñóâàííÿ øóìîçàõèñíèõ â³êîí 
çàáåçïå÷óº íîðìàòèâíèé ð³âåíü øóìó â ïðèì³ùåííÿõ.

Âïëèâ íà ïîâåðõíåâ³ âîäè
Âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çóâàííÿ – öåíòðàë³çîâàíå ç ï³äêëþ÷åí-

íÿì äî ³ñíóþ÷èõ ì³ñüêèõ ìåðåæ. Âëàøòóâàííÿ òâåðäîãî ïîêðèòòÿ 
òåðèòîð³¿ ç â³äâåäåííÿì äîùîâîãî òà òàëîãî ñòîê³â â ì³ñüêó äîùîâó 
êàíàë³çàö³þ ç ïîïåðåäí³ì î÷èùåííÿì íà ËÎÑ, ùî ãàðàíòóº áåçïåêó 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ïîâåðõíåâèõ âîä.

Âïëèâ íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå òà ´ðóíòè
Òâåðä³ â³äõîäè ïåðåäáà÷åíî âèâîçèòè çà îêðåìèìè óãîäàìè.
Âïëèâ íà ðîñëèíí³ñòü
Ïîâîäæåííÿ ç çåëåíèìè íàñàäæåííÿìè çã³äíî Àêòó îáñòåæåííÿ 

çåëåíèõ íàñàäæåíü.
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.
Ðîçì³ùåííÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíå 

âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ ïëîù äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ 
³ ìàº ì³í³ìàëüíèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.

ÇÀÕÎÄÈ, 
ùî ãàðàíòóþòü çä³éñíåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
â³äïîâ³äíî äî åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ³ íîðìàòèâ³â

> áóä³âíèöòâî ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ 
òåõíîëîã³é;

> çàñòîñóâàííÿ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî îáëàäíàííÿ;
> âëàøòóâàííÿ øóìîçàõèñíèõ â³êîí;
> â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³-

çàö³éíî¿ ìåðåæ³;
> â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç òåðèòîð³¿ ç ïîäàëüøèì ñêèäîì 

äî ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ïîïåðåäí³ì î÷èùåííÿì íà ËÎÑ;
> óòèë³çàö³ÿ, çàõîðîíåííÿ òà çíåøêîäæåííÿ â³äõîä³â;
> áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ çã³äíî äåí-

äðîïëàíó.
Çà ðàõóíîê îïòèì³çàö³¿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü ïðè âèêîíàíí³ ïðè-

ðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â òà ñàí³òàðíèõ íîðì îá'ºêò ïðàêòè÷íî íå 
áóäå çä³éñíþâàòè øê³äëèâîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.

ÇÎÁÎÂ'ßÇÀÍÍß ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ 
ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íîðì ³ ïðàâèë îõîðîíè ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ 

ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

> áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³ÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà ïðîåêòî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè 
ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè;

> â ïåð³îä ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ñóâîðî 
äîòðèìóâàòèñü òåõíîëîã³÷íèõ ðåæèì³â íà âñ³õ åòàïàõ. Âèêîíóâàòè 
âñ³ çàõîäè ïî çìåíøåííþ âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, 
ñèñòåìàòè÷íî êîíòðîëþâàòè ðîáîòó òåõíîëîã³÷íîãî òà ³íæåíåðíîãî 
îáëàäíàííÿ;

> âèâîçèòè áóä³âåëüí³ â³äõîäè òà â³äõîäè, ùî óòâîðþþòüñÿ ïðè 

åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà, çã³äíî ç ë³ì³òàìè;
> îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç â³äîì³ñòþ îçåëåíåííÿ;

Додаток 7
до рішення Київської міської ради від 09.10.2014 року № 271/271

(у редакції рішення Київської міської ради 
від 21.12.2017 року № 1051/4058)

Порядок
оздоровлення дітей киян – учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано 

посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України віком до 7 років у супроводі матері, батька або 

особи, яка замінює батьків
1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення путівками 

для оздоровлення дітей киян – учасників антитерористичної 
операції, осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, 
який брав участь у захисті територіальної цілісності та держав-
ного суверенітету на сході України, віком до 7 років у супроводі 
матері, батька або особи, яка замінює батьків (далі – Порядок), 
за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на від-
повідний рік на виконання міської цільової програми «Турбота. 
Назустріч киянам».

2. Путівками для оздоровлення забезпечуються діти киян – 
учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано 
посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході 
України, та діти загиблих (померлих) киян, які брали участь в 
проведенні антитерористичної операції, віком до 7 років (далі – 
діти) у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків.

Путівками для оздоровлення також забезпечуються діти за-
гиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, осіб, 
яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь 
у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 
на сході України, які були зареєстровані в місті Києві на момент 
загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції, особи, 
якій видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь 
у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 
на сході України та який не був на момент загибелі (смерті) 
зареєстрований в місті Києві.

3. Путівки для оздоровлення дітей видаються управліннями 
праці та соціального захисту населення районних в місті Києві 
державних адміністрацій на підставі заяви одного з батьків 
(законних представників) дитини, до якої додаються:

• копія паспорта учасника антитерористичної операції, особи, 
якій видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь 
у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 
на сході України, та супроводжуючого;

• копія документа, що підтверджує родинні стосунки ди-
тини та заявника (свідоцтво про народження, усиновлення, 
документ, що підтверджує встановлення опіки чи піклування), 
нотаріально завірена згода (доручення) батьків, опікунів, 
усиновителів або піклувальників на виїзд та супровід дитини 
(у разі необхідності);

• щодо дітей учасників антитерористичної операції: копія 
одного з документів, передбачених Порядком надання та по-
збавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, за-
безпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі – доку-
менти, які підтверджують участь в антитерористичній операції);

• щодо дітей осіб, яким видано посвідчення бійця-добро-
вольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на сході України: копія посвідчення 
бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході України;

• копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком 
оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509, з відміткою 
про фактичне місце проживання в місті Києві для внутрішньо 
переміщених осіб;

• копія свідоцтва про смерть (у разі загибелі (смерті) учасника 
антитерористичної операції, особи, якій видано посвідчення 
бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході України);

• копія довідки, виданої в установленому порядку, про те, 
що учасник антитерористичної операції, особа, якій видано 
посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на 
сході України, на момент смерті (загибелі) був зареєстрова-
ний в місті Києві, або на момент загибелі (смерті) учасника 
антитерористичної операції, особи, якій видано посвідчення 
бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході України, його 
діти були зареєстровані в місті Києві.

4. Путівки для оздоровлення дітей видаються управління-
ми праці та соціального захисту населення районних в місті 
Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації учасників 
антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення 
бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході України, або 
дитини у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2 
цього Порядку.

5. Управління праці та соціального захисту населення ра-
йонних в місті Києві державних адміністрацій в установленому 
порядку здійснюють:

• реєстрацію заяв про оздоровлення дітей;
• розгляд документів, визначених у пункті 3 цього Порядку;
• облік осіб, які звертаються за путівками для оздоровлення 

дітей;
• видачу путівок для оздоровлення дітей;
• надання Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) інформації про потребу в оздоровленні дітей 
згідно з наданими заявами щомісячно до 01 числа;

• надання Департаменту соціальної політики виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) звітів щодо видачі путівок для оздоровлення 
дітей щоквартально до 01 числа місяця, що настає за звітним.

6. Контроль за використанням путівок здійснюється Депар-
таментом соціальної політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Київський міський голова
В. Кличко
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Оновлено інформресурс щодо 
соцзахисту киян-учасників АТО

Столиця прийматиме чемпіонат світу з хокею 
серед юніорів

На маршрут вийшов трамвай 
із портретом Валерія 
Лобановського

Триває заборона на риболовлю

Н А  В Е Б -
ПОРТАЛІ КМДА 
працює оновлена 
сторінка щодо 
соціального за-
хисту учасни-
ків АТО, на якій 
кияни можуть 
отримати повну 
інформацію про 
діяльність місь-
кої адміністра-
ції у цій сфері 
(https://kyivcity.
gov.ua/content/dopomoga-uchasnykam-ato.html). Проект було пре-
зентовано Київським міським центром допомоги учасникам АТО 
спільно з Радою ветеранів АТО. 

Сторінка містить систематизовані нормативні акти з питань 
пільг і гарантій для учасників АТО (https://kyivcity.gov.ua/content/
normatyvno-pravovi-akty.html), а також інформаційні (http://www.
msp.gov.ua/news/14750.html) та дорожні карти (http://dsvv.gov.ua/
dorozhnya-karta) із алгоритмами реалізації таких пільг не тільки 
на рівні держави, а й міста. Також на сторінці подано вичерпний 
перелік рішень Київради та розпоряджень КМДА щодо соцзахисту 
учасників АТО, про відведення їм земельних ділянок. Поточна 
робота щодо соціального захисту учасників АТО у Києві стає ще 
прозорішою, адже будь-який документ, що містить корисну для 
них інформацію, потрапляє у відповідний розділ сторінки (https://
kyivcity.gov.ua/news/?c=420). 

Тут також розміщені тематичні збірки стосовно реалізації дер-
жавних (http://dsvv.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/pamyatka_
uchasnyka_ATO_11-01-2018_upd2-2.pdf) і міських пільг та гарантій 
(https://kyivcity.gov.ua/fi les/2018/2/26/AtoKnygaNova.pdf), оперативні 
звіти про діяльність міста у сфері допомоги учасникам АТО (https://
kyivcity.gov.ua/news/?c=429). 

Через сторінку можна безпосередньо звернутися до Київради, 
КМДА або РДА, залишити повідомлення, знайти контакти про-
фільних установ і зразки необхідних документів (https://kyivcity.
gov.ua/content/realizaciya-prava-na-pilgy.html) 

ІЗ 14 ДО 20 КВІТНЯ в Києві на базі державного 
підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» (Спор-
тивна площа, 1) відбудеться чемпіонат світу з хокею 
із шайбою серед юніорів. Таку ініціативу Федерації 
хокею України підтримала КМДА своїм розпоря-
дженням з метою підтримки фізичної культури і 
спорту, популяризації олімпійського руху. 

Департаменту охорони здоров’я доручено забез-
печити під час проведення заходу чергування бригад 
екстреної медичної допомоги, а також спортивного 
лікаря. 

ГУ Національної поліції у м. Києві на прохання 
КМДА має забезпечити публічну безпеку та порядок 
на території, прилеглій до спорткомплексу. Окрім 
того, прохання перевірити протипожежний і техно-
генний стан місця проведення чемпіонату та забез-
печити чергування пожежно-рятувальної техніки, 
згідно з розпорядженням КМДА, буде направлено 
до ГУ Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у м. Києві. 

Як відомо, торік місто приймало чемпіонат світу 
з хокею серед чоловіків. Участь у змаганні брали 
національні збірні Австрії, Угорщини, Казахстану, 

Республіки Корея, Польщі та України. За інформа-
цією ФХУ, право на проведення чемпіонату світу 
серед юніорів наша держава здобула на Конгресі 
Міжнародної федерації хокею в Кельні у 2017 році. 
У боротьбі за право проведення турніру наша заявка 
здобула більше голосів, ніж інші країни-учасниці 
(Австрії, Італії та Угорщини) разом 

У ВІВТОРОК на Борщагівську 
швидкісну лінію вийшов черговий 
тематичний трамвай у рамках 
проекту «Видатні українці». Про 
це на своїй сторінці у Facebook по-
відомив заступник голови КМДА 
Дмитро Давтян. 

Цього разу вагон прикрашає 
портрет Валерія Лобановського 
– одного з десяти найкращих 
тренерів європейського футболу 
за версією УЄФА, легенди, якою 
пишається не лише Київ та Укра-
їна, а й увесь світ. 

«Загалом, швидкісною лінією 
вже курсують «імениті» трамваї 
з зображеннями Бориса Патона, 
Ярослава Мудрого, Анни Київської 
та Миколи Амосова. На черзі – 
Олександр Довженко. Першою 
була Анна Київська. Разом із мером 
міста ми проїхалися маршрутом у 
лютому цьогоріч», – написав Дми-
тро Давтян та зазначив, що усього 
останнім часом КП «Київпастранс» 
придбало 35 трамвайних вагонів 
«PESA Fokstrot» та 5 «Електрон 
T5B64» 

НАГАДУЄМО, що з 1 квітня на водних об’єктах Київського 
рибоохоронного патруля заборонено вилов риби на час нересту. 
Як повідомили в Управлінні Державного агентства рибного 
господарства у м. Київ та Київській області, згідно з наказом, 
встановлено такі терміни заборони на вилов (добування) 
водних біоресурсів у весняно-літній період їх природного від-
творення (нересту) у 2018 році: у всіх водосховищах і озерах 
із затоками, протоками, включаючи зону підтоплення – до 9 
червня (включно); у всіх річках та їх кореневих водах – до 20 
травня (включно); у новостворених водних об’єктах, а також 
у придатковій системі річок та інших водних об’єктах – до 29 
червня (включно). 

Також встановлено терміни заборони на вилов (добування) 
раків у весняно-літній період виношування ними ікри, личинок, 
першої і другої линьок у 2018 році – до 13 червня та з 15 липня 
до 1 вересня 

У РАМКАХ підготовки до літнього 
сезону у столиці планується відкри-
ти 13 пляжів та 17 зон відпочинку 
біля водних об’єктів без можливості 
купання. Для порівняння: торік їх 
було 11 та 15 відповідно. Зокрема у 
Дніпровському районі функціо-
нуватиме 9 пляжів – «Молодіжний», 
«Венеція», «Передмостна Слобідка», 

«Золотий», «Дитячий», «Райдуга», 
«Тельбін», «Центральний», «Весел-
ка» та 4 зони відпочинку – «До-
вбичка», «Лісова», «Русанівська 
коса», «Березняки»; в Оболон-
ському – 2 пляжі – «Вербний», 
«Пуща-Водиця» та 5 зон відпочинку 
– «Верхня», «Наталка», «Редькине», 
«Біла», «Міська»; в Деснянсько-

му – пляж «Чорторий» та 2 зони 
відпочинку – «Троєщина», «Ал-
мазна»; у Голосіївському –пляж 
«Галерний»; у Дарницькому – 2 
зони відпочинку – «Осокорки», 
«Сонячна»; у Святошинському – 1 
зона відпочинку – «Святошин»; у 
Подільському – 2 зони відпочин-
ку – «Голуба», «Синьоозерна»; у 
Солом’янському – 1 зона відпо-
чинку – «Совська балка». 

За інформацією КП «Плесо», з 
початку року подано 7 заявок на 
отримання почесної екологічної 
премії міжнародного значення «Бла-
китний прапор» (нагорода, яка що-
річно вручається з 1987 року пляжам 
і причалам, вода в яких відповідає 
високим стандартам якості й при-
датна для безпечного купання). 

«До кандидатської стадії були 
внесені такі пляжі, як «Веселка», 
«Венеція», «Галерна» та «Молодіж-
на». Серед них три муніципальні 
пляжі міста, що торік вже отри-
мували міжнародну нагороду, це 
пляж «Дитячий», «Золотий» та 
«Пуща-Водиця», – повідомила за-
ступник голови постійної комісії 
Київради з питань ЖКГ та ПЕК 
Лариса Дегтярьова 

Для містян підготували нові місця 
масового відпочинку на воді
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