Пільги для учасників АТО та їх сімей
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Направлення учасників АТО для проходження психологічної
реабілітації в санаторії. Для отримання психологічної реабілітації
потрібно звернутися в УПтСЗН вул. Озерна 18 – А, каб 106,
тел: 467 – 98 – 68 та надати такі документи:
ДП «Південь – Курорт – Сервіс» санаторій «Орізонт» договір № 1 від
05.10.2015
ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березовські мінеральні води» ЗАТ
«Укрпрофздоровниця» договір № 2 від 05.10.2015
Менський санаторій «Остреч» договір № 3 від 10.11.2015
ТОВ «Санаторій Феофанія» договір № 4 від 10.11.2015
додаються такі документи:
копія паспорта (1, 2, 11 і 12 сторінка);
- копія ідентифікаційного номеру у Державному реєстрі фізичних осіб
платників податків та інших обов’язкових платежів;
копія відповідних довідок, виданих за формою, визначеною Порядком
надання статуса учасника бойових дій особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413
(Постанова № 413).;
копія посвідчення учасника бойових дій.
Щомісячна адресна матеріальна допомога для покриття витрат
на оплату житлово-комунальних послуг. Для отримання матеріальної
допомоги потрібно звернутися в УПтСЗН вул. Озерна 18 – А, каб 106,
тел: 467 – 98 – 68
Матеріальна допомога призначається на підставі заяви, до якої додаються
такі документи:
Копія паспорта (1, 2, 11 і 12 сторінка);
Копія ідентифікаційного номеру;
Оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї (форма 3);
Оригінал довідки, яка підтверджує сплату житлово-комунальних послуг ( за
необхідністю);
Копія довідки або іншого документа що підтверджує безпосередню участь в
антитерористичній операції;
Копія свідоцтва про шлюб ( за необхідністю);
Копія свідоцтва про народження (за необхідністю);
Номер особового соціального рахунку в банківській установі для
перерахування коштів.
Матеріальна допомога призначається з моменту звернення.
Одноразова допомога 2500 грн.
Учасник АТО звертається на вул.Комарова 7 каб. 110 - 116
Родич учасника АТО звертається в КМДА каб. 115
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Мати копії документів:
Паспорта учасника АТО;
Ідентифікаційного номеру;
Довідки, що приймає участь безпосередньо в АТО
Реквізити соціального рахунку.
Безкоштовна стоматологічна допомога в Києві
Для ЗСУ: вул. Кутузова 14, Стоматологічна клініка Мін.Оборони Украни
(м.Печерська), 286-10-36, 286-10-18. При собі мати УБД або довідку про
участь в АТО
Для МВД : вулиця Пилипа Орлика, 18; 256 1577-для довідок
Подати заяву на земельну ділянку в м. Києві Ви можете в Держкомземі
вул. Хрещатик 34, 2 поверх.
Заяву на земельну ділянку в Київській області подати потрібно в
Управлінні земельних ресурсів Київської області, вул. Серпнева 3\14,
тел. (044) 409-23-35.
Якщо у Вас є діти, то Ви маєте право на :
Першочергове влаштування дітей до дошкільник навчальних закладів;
Додаткову пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільних
закладах;
Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів (Управління освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій) , оздоровлення дітей(Управління сім`ї, молоді та спорту
районних в місті Києві державних адміністрацій).
Інформаційна-консультативна лінія Департаменту соціальної політики
Тел. (044)408-74-44.
Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соц. виплат.
Тел. (044)408-59-66.
Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО
м. Київ, провулок Музейний 12, тел. (044) 281-08-50.
Київська міська спілка ветеранів АТО: Бул. Т. Шевченка 3, тел. 044-39343-28. Сайт: Veteranato.org.ua

