
 
БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОРОЖНЯ КАРТА  

УЧАСНИКА АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ 

 СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗАХИСТУ, НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови 

Київської обласної державної адміністрації від 18.03.2015 № 74 «Про питання надання у Київській області соціальної та правової 

допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім'ям», з метою  надання 

соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх 

сім'ям Розпорядженням бориспільського міського голови від 10.04.2015 №50 утворено міський штаб з питань надання соціальної 

та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім'ям. 

Прийнято Рішення міської ради від 21.05.2015 №5191-63-VI «Про затвердження Міської цільової програми з надання соціальної 

та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та їх сім’ям у 2015 

році» 

 

 

Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради, 

м. Бориспіль, вул. Головатого, 4, тел. (04595)64735 
 

СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ТА ВИПЛАТИ 

 

Законодавча база Зміст Перелік документів, 

виконавці 
 Для учасників бойових дій та інвалідів    війни 

І, ІІ та ІІІ груп 

 

 

Рішення Бориспільської міської ради 

від 16.12.2014 №4734-58-VI «Про 

затвердження міської комплексної 

програми «Турбота» на 2015-2020 

роки»  

 

виплата одноразової матеріальної допомоги 

сім’ям загиблих військовослужбовців під час 

антитерористичної операції в східних областях 

України; 

 

заява; 

паспорт; 

ідентифікаційний код; 

свідоцтво про смерть;  

лікарське свідоцтво про смерть; 

довідка з військової частини, 

про те, що загиблий дійсно 

перебував на військовій службі 

та приймав участь в АТО; 



рахунок із банку 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 04.03.2015 №105 «Про 

затвердження Порядку виплати 

компенсації підприємствам, 

установам, організаціям у межах 

середнього заробітку працівників, 

призваних на військову службу за 

призовом під час мобілізації, на 

особливий період» 

 

виплати компенсації підприємствам, установам, 

організаціям у межах середнього заробітку 

працівників, призваних на військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період 

 

 

 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 

22.10.1993 № 3551-XII зі змінами 

та доповненнями 

 

 

щорічно до 5 травня інваліда війни та учасникам 

бойових дій виплачується разова грошова 

допомога у розмірі, який визначається Кабінетом 

Міністрів України в межах бюджетних 

призначень, встановлених законом про 

Державний бюджет України 

 

якщо громадянин звертається 

особисто: 

заява;  

копія посвідчення учасника 

бойових дій; 

ідентифікаційний код; 

рахунок із банку 

Загалом списки осіб, що мають 

право на дану виплату 

передаються військовими 

частинами. воєнкоматами, 

пенсійним фондом 

 

  Звертатись: 

відділ бухгалтерського обліку  

адреса: вул.Головатого, 4 

каб.113, тел.(045 95) 5-45-93 



  

ПІЛЬГИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ 

ПОСЛУГИ, ЗВ’ЯЗОК ТА ПРОЇЗД 

 

 

 

 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 

22.10.1993 № 3551-XII зі змінами 

та доповненнями 

 

 

Для інвалів війни І, ІІ та ІІІ груп 

 

100-процентна знижка плати за користування 

житлом (квартирна плата) в межах норм, 

передбачених чинним законодавством (21 кв. 

метр загальної площі житла на кожну особу, яка 

постійно проживає у житловому приміщенні 

(будинку) і має право на знижку плати, та 

додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); 

 

100-процентна знижка плати за користування 

комунальними послугами (газом, 

електроенергією та іншими послугами) та 

скрапленим балонним газом для побутових 

потреб в межах середніх норм споживання 

 

100-процентна знижка вартості палива, в тому 

числі рідкого, в межах норм, встановлених для 

продажу населенню, для осіб, які проживають у 

будинках, що не мають центрального опалення; 

 

безплатний проїзд усіма видами міського 

пасажирського транспорту, автомобільним 

транспортом загального користування в сільській 

місцевості, а також залізничним і водним 

транспортом приміського сполучення та 

автобусами приміських і міжміських маршрутів, 

у тому числі внутрірайонних, внутрі- та 

міжобласних незалежно від відстані та місця 

проживання. Це право поширюється і на особу, 

 

 

 

посвідчення учасника бойових 

дій; 

паспорт (якщо одружений 

паспорт дружини, свідоцтва про 

народження дітей);  

ідентифікаційний код; 

довідка про склад сім’ї, якщо 

проживає у квартирі; 

будинкова книга та паспорта 

всіх зареєстрованих по даній 

адресі, якщо проживає у 

приватному будинку 

 

Звертатись: 

відділ персоніфікованого обліку 

отримувачів пільг за їх видами  

вул. Головатого, 4 каб.109 

тел. 045 95  5-45-94 

 

 

 

 

 

 

 

 



яка супроводжує інваліда I групи; 

 

позачергове безплатне встановлення квартирних 

телефонів і позачергове користування всіма 

послугами зв'язку. Абонементна плата за 

користування квартирним телефоном 

встановлюється у розмірі 50 процентів від 

затверджених тарифів 

 

інвалідам I і II груп надається право безплатного 

проїзду один раз на рік (туди і назад) 

залізничним, водним, повітряним або міжміським 

автомобільним транспортом, а особам, які 

супроводжують інвалідів I групи (не більше 

одного супроводжуючого), - 50-процентна 

знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і 

назад) зазначеними видами транспорту; 

 

Інвалідам III групи надається право безплатного 

проїзду один раз на два роки (туди і назад) 

залізничним, водним, повітряним або міжміським 

автомобільним транспортом незалежно від 

наявності залізничного сполучення або проїзду 

один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами 

транспорту з 50-процентною знижкою вартості 

проїзду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звертатись: 

відділ контролю за додержанням 

пенсійного законодавства та з 

питань кадрової роботи 

адреса: вул.Головатого, 4 

каб.114 

тел.045 95 549-09 

 

 

 

 

 

 

      Для учасників бойових дій  

 

75-процентна знижка плати за користування 

житлом (квартирна плата) в межах норм, 

передбачених чинним законодавством (21 кв. 

метр загальної площі житла на кожну особу, яка 

постійно проживає у житловому приміщенні 

(будинку) і має право на знижку плати, та 

 

 

посвідчення учасника бойових 

дій; 

паспорт (якщо одружений 

паспорт дружини, свідоцтва про 

народження дітей);  



додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); 

 

75-процентна знижка плати за користування 

комунальними послугами (газом, 

електроенергією та іншими послугами) та 

скрапленим балонним газом для побутових 

потреб в межах середніх норм споживання. 

 

75-процентна знижка вартості палива, в тому 

числі рідкого, в межах норм, встановлених для 

продажу населенню, для осіб, які проживають у 

будинках, що не мають центрального опалення; 

 

безплатний проїзд усіма видами міського 

пасажирського транспорту, автомобільним 

транспортом загального користування в сільській 

місцевості, а також залізничним і водним 

транспортом приміського сполучення та 

автобусами приміських і міжміських маршрутів, 

у тому числі внутрірайонних, внутрі- та 

міжобласних незалежно від відстані та місця 

проживання; 

 

безплатний проїзд один раз на два роки (туди і 

назад) залізничним, водним, повітряним або 

міжміським автомобільним транспортом, 

незалежно від наявності залізничного 

сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і 

назад) вказаними видами транспорту з 50-

процентною знижкою 

 

інвалідам війни та особам, які супроводжують у 

поїздках інвалідів I групи (не більше одного 

супроводжуючого), надається право 

користування міжміським транспортом 

ідентифікаційний код; 

довідка про склад сім’ї, якщо 

проживає у квартирі; 

будинкова книга та паспорта 

всіх зареєстрованих по даній 

адресі, якщо проживає у 

приватному будинку 

 

 

 

 

 

Звертатись: 

відділ персоніфікованого обліку 

отримувачів пільг за їх видами  

вул. Головатого, 4 каб.109 

тел. 045 95  5-45-94 

 

 

 

 

 

 

Звертатись: 

відділ контролю за додержанням 

пенсійного законодавства та з 

питань кадрової роботи 

адреса: вул.Головатого, 4 

каб.114 

тел.045 95 549-09 

 

 

 

 



зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня 

з 50-процентною знижкою вартості проїзду без 

обмеження кількості поїздок  

 

 

 

Розпорядження  голови КОДА від 

10.03.2010 №191 „Про затвердження 

Порядку фінансування витрат на 

поховання або відшкодування витрат 

на здійснення поховання учасників 

бойових дій і інвалідів війни, які 

проживали у Київській області” 

відшкодування витрат на поховання учасників 

бойових дій  та інвалідів війни 
заява; 

копія свідоцтва про смерть; 

копія пільгового посвідчення 

померлого;  

копія паспорта та 

ідентифікаційного кода особи, 

яка поховала померлого; 

накладні із ритуальної служби; 

рахунок в банку 

 

   

Звертатись: 

відділ персоніфікованого обліку 

отримувачів пільг за їх видами  

вул. Головатого, 4 каб.109 

тел. 045 95  5-45-94 

 

 

  

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ЗАСОБИ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2015 № 200  про 

Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті 

на забезпечення постраждалих 

учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням. 

забезпечення осіб безоплатними путівками до 

санаторно-курортних закладів згідно з 

медичними рекомендаціями в порядку черговості 

в міру надходження путівок 

для одержання путівки особи 

повинні перебувати на обліку в 

органах соціального захисту 

населення за зареєстрованим або 

фактичним місцем проживання;  



 заяву; 

медична довідка лікувальної 

установи за формою № 070/о;  

копія посвідчення учасника 

бойових дій або інваліда війни;  

документ, що підтверджує 

безпосереднє залучення особи 

до виконання завдань 

антитерористичної операції в 

районах її проведення.   

 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 5.04.2012 № 321 затверджено 

Порядок забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації інвалідів 

дітей – інвалідів та інших окремих 

категорій населення та перелік 

технічних та інших засобів реабілітації 

для інвалідів, дітей – інвалідів та 

інших категорій населення. 

 

безоплатне та позачергове забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації 

учасників АТО, які постраждали внаслідок 

антитерористичної операції, незалежно від 

установлення їм інвалідності. Вартість виробу 

для  учасника АТО установлюється залежно від 

його потреб та не обмежена в сумі 

паспорт (копія та оригінал);  

ідентифікаційний код (копія та 

оригінал); 

рішення військово-лікарської 

комісії чи висновок лікарсько-

консультативної комісії про 

потребу в забезпеченні 

необхідним виробом; 

витяг з наказу командира 

військової частини (начальника 

територіального підрозділу) або 

довідка про обставини травми 

(поранення, контузії, каліцтва), 

видана командиром військової 

частини (начальником 

територіального підрозділу), з 

відомостями про участь в 

антитерористичній операції (для 

військовослужбовців 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0680-12/paran3#n3


(резервістів, 

військовозобов’язаних) та 

працівників Збройних Сил, 

Національної гвардії, СБУ, 

Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, осіб 

рядового, начальницького 

складу, військовослужбовців та 

працівників МВС, Управління 

державної охорони, 

Держспецзв’язку, інших 

утворених відповідно до законів 

військових формувань, яким не 

встановлено інвалідність). 

 

Звертатись: 

сектор обслуговування 

пенсіонерів та інвалідів війни і 

праці 

адреса: вул.Головатого, 4 

каб.111 

тел.045 95 61132 

 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 17.06.2004 року № 785 затверджено 

Порядок виплати грошової 

компенсації вартості санаторно-

курортного лікування деяким 

категоріям громадян. 

 

виплати грошової компенсації замість санаторно-

курортної путівки та компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування 

заява про виплату компенсації; 

квитанція про оплату вартості 

санаторно-курортної путівки; 

зворотний талон санаторно-

курортної путівки;  

посвідчення особи, що 

підтверджує її належність до 

категорії інваліда війни або 

учасника бойових дій   

 



Звертатись: 

сектор обслуговування 

пенсіонерів та інвалідів війни і 

праці 

адреса: вул.Головатого, 4 

каб.111 

тел.045 95 61132 

 

 

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради , 

м.Бориспіль вул. Київський Шлях,35 тел.(04595)6-15-03 

 
Наказ управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради від 

03.04.2015 №157 «Про організацію 

літнього оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2015 році» 

 

Рішення міської ради «Про 

затвердження Міської цільової 

програми з надання соціальної та 

правової допомоги демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали 

участь в антитерористичній операції та 

їх сім’ям у 2015 році» 

організація оздоровлення та відпочинку дітей 

військовослужбовців, які загинули (померли), 

пропали безвісти, стали інвалідами під час 

проходження військової служби або постраждали 

у полоні в ході бойових дій (війни)  

 

заява; 

документи, що підтверджують 

участь в АТО батьків 

 

 

 

 

 

 

Відділ землекористування виконавчого комітету міської ради 

м.Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72,  тел. (04595) 5-14-34 
 

Земельний Кодекс України від 

25.10.2001 року № 2768-III ст.118 

надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд; 

заява; 

паспорт; 

документи, що підтверджують 

участь в АТО 



 

Відділ обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету міської ради 

м.Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72,  кімн. 410 (04595) 6-07-45 

 
ст.ст. 1,2 Житлового кодексу України, 

п.2 ч. а) ст.30 Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та 

«Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст. 18 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, затв. Постановою 

Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 

№ 470 від 11.12.1984. 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 17.06.2015 №407 «Про 

затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному 

бюджеті для забезпечення житлом 

осіб, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та/або у 

забезпеченні її проведення і втратили 

функціональні можливості нижніх 

кінцівок» 

зарахування на квартирний облік. Заява ( формуляр № 1) та 

клопотання підприємства, 

організації; 

Ксерокопії паспортів всіх 

повнолітніх членів сім’ї що 

стають на квартоблік (1,2,11 

стор.) та ідентифікаційних кодів; 

Довідка з місця проживання про 

склад сім’ї, реєстрацію та 

займану площу (видається 

організацією, яка здійснює 

експлуатацію жилого будинку 

або громадянином, який має в 

особистій власності жилий 

будинок) по формі № 3; 

Довідка із БТІ; 5. Інформаційна 

довідка із державного реєстру 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень (по заяві 

громадянина); 

Довідки з місця роботи 

(навчання) всіх членів сім’ї, що 

стають на квартоблік; 

Копія свідоцтва про шлюб;  

Копії свідоцтв про народження 

дітей; 

Копії пільгових документів (при 



їх наявності). 

 

 

Бориспільський міськрайонний центр зайнятості 

м.Бориспіль, вул. Котовського,4, тел. (04595) 5-07-82 
 

Закон України від 05.07.2012 № 5067-

VI  «Про зайнятість населення»  

 

Закон України від 02.03.2000 №  1533-

III “Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок 

безробіття” 
 

 

 

професійна підготовка або перепідготовка, 

підвищення кваліфікації та профорієнтація; 

пошук підходящої роботи та сприяння у 

працевлаштуванні,  

 

інформаційні та консультаційні послуги, 

пов’язані з працевлаштуванням; 

 

військовослужбовцям, звільненим з військової 

служби без права на пенсію, за умови їх 

реєстрації в державній службі зайнятості 

гарантується надання статусу безробітного з 

восьмого дня після реєстрації у центрі 

зайнятості за місцем проживання у разі 

відсутності  підходящої роботи; 

 

одержання допомоги по безробіттю, в тому 

числі одноразової її виплати для організації 

безробітним  підприємницької діяльності 

 

матеріальна допомога у період професійної 

підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації у розмірі допомоги по безробіттю; 

 

право на достроковий вихід на пенсію за півтора 

року до встановленого законодавством строку 

осіб перед пенсійного віку, які мають 

паспорт; 

трудова книжка ( якщо вона є); 

військовий квиток; 

документ про освіту 

 



встановлений законодавством про пенсійне 

забезпечення необхідний загальний трудовий 

стаж у тому числі на пільгових умовах) 

 

Бориспільська центральна районна лікарня 

 м.Бориспіль, вул. Котовського,4, тел. (04595) 5-07-82 
 

Указ Президента України від 14 січня 

2015 року №15 «Про часткову 

мобілізацію», 

 

 доручення Адміністрації Президента 

України від 18 березня 2015 року № 

03-01/501,  

 

доручення голови Київської обласної 

державної адміністрації від 23 березня 

2015 року № 11-11,  

 

наказ Департаменту ОЗ КОДА від 

27.03.2015 року №187-Ад «Про 

медичне забезпечення демобілізованих 

військовослужбовців, які брали участь 

в антитерористичній операції», 

в реєстратурі поліклініки Бориспільської ЦРЛ 

організовано роботу єдиного вікна для ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції; 

 

щорічне проведення профілактичних медичних 

оглядів учасників антитерористичної операції; 

 

диспансерний нагляд за учасниками 

антитерористичної операції, які за результатами 

оглядів мають захворювання, що підлягають 

диспансерному нагляду, інвалідами та особами 

захворювання, яких пов’язані з участю  в 

антитерористичній операції; 

 

надаються пільг учасникам антитерористичної 

операції, передбачені Законом України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» ; 

 

при Бориспільській ЦРЛ  працює кабінет надання 

психологічної допомоги учасникам 

антитерористичної операції;  

 

щомісячно проводиться збір та аналіз інформації 

від лікувально-профілактичних закладів щодо 

проведення медичних оглядів, та медичної 

реабілітації учасників антитерористичної 

Посвідчення учасника бойових 

дій  



операції; 

 

бориспільською комунальною аптекою №24 

впроваджені дисконтні картки з 10-відсотковою 

знижкою для придбання ліків для 

військовослужбовців, які брали участь в АТО 

 

Служба у справах дітей та сім’ї міської ради 

вул. Дзержинського, 1. тел.61503, 55428 
 

Лист служби у справах дітей та сім’ї 

Київської обласної державної 

адміністрації від 27.02.2015№388/01-

20 

одноразова матеріальна допомога учасника АТО 

та  військовослужбовцям, постраждалим  в зоні 

АТО   

заява на начальника ССДС 

КОДА; 

копія паспорту чи іншого 

документу виданого державним 

органом та має обов’язкові 

реквізити - прізвище, ім’я, по 

батькові, фотокартку, підпис 

відповідальної особи, відбиток 

або штамп установи, яка видала 

документ та дата видачі; 

копія податкового номера; 

Довідка учасника АТО; 

медична довідка про поранення; 

номер особистого рахунку та 

виписка з рахунку з реквізитами 

банківської установи; 

 

Лист служби у справах дітей та сім’ї 

Київської обласної державної 

адміністрації від  09.10.2014№ 

2218/01-20 

одноразова матеріальна допомога сім’ям 

військовослужбовців, які загинули під час 

проведення АТО. 

заява на начальника ССДС 

КОДА; 

копія паспорту чи іншого 

документу виданого державним 



органом та має обов’язкові 

реквізити - прізвище, ім’я, по 

батькові, фотокартку, підпис 

відповідальної особи, відбиток 

або штамп установи, яка видала 

документ та дата видачі;копія 

податкового номера; 

довідка учасника АТО; 

копія довідки про смерть та 

свідоцтва про смерть; 

6.копія свідоцтва про укладання 

шлюбу та довідка про склад 

сім”ї; 

.номер особистого рахунку та 

виписка з рахунку з реквізитами 

банківської установи; 

 

Лист служби у справах дітей та сім’ї 

Київської обласної державної 

адміністрації від  06.07.2015№ 11-

22/14096 

матеріальна допомога на оздоровлення та 

відпочинок демобілізованих 

військовослужбовців, які були поранені під час 

проведення АТО. 

заява на начальника ССДС 

КОДА; 

копія паспорту чи іншого 

документу виданого державним 

органом та має обов’язкові 

реквізити - прізвище, ім’я, по 

батькові, фотокартку, підпис 

відповідальної особи, відбиток 

або штамп установи, яка видала 

документ та дата видачі; 

копія податкового номера; 

довідка учасника АТО; 

виписний епікриз(довідка про 

поранення) ; 



номер особистого рахунку та 

виписка з рахунку з реквізитами 

банківської установи; 

рахунок  із оздоровчого закладу 

Міська цільова програми з надання 

соціальної та правової допомоги 

демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали 

участь в антитерористичній операції, 

та їх сім’ям у 2015 році, затверджена 

відповідним рішенням Бориспільської 

міської ради від 21.05.2015 № 5191-63-

VI. 

 

матеріальна допомога на лікування 

демобілізованим військовослужбовця, учасникам 

АТО. 

 

заява на ім’я міського голови 

Федорчука А.С.; 

копія паспорту;  

копія податкового номера; 

довідка учасника АТО ; 

копія військового квитка з 

відміткою про демобілізацію; 

довідка з БЦРЛ про необхідність 

проходження лікування з 

зазначеними лікарським 

засобами та орієнтовною ціною 

на їх придбання;  

номер особистого рахунку та 

виписка з рахунку з реквізитами 

банківської установи; 

Звертатись: 

документи подаються до  

виконавчого комітету міської 

ради за адресою:  

вул. Київський Шлях, 72 т. 6-

0741 кімната 101  та до служби у 

справах дітей та сім”ї 

Бориспільської міської ради 

 

 

 



Управління пенсійного фонду України в місті Борисполі  

та Бориспільському районі Київської області 

 м. Бориспіль, вул. Головатого, 4 тел. (04595) 6-89-77 

 
Закон України від 09.04.1992 № 

2262-XII «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких 

інших осіб». 

 

надбавки та підвищення до пенсії учасникам 

АТО; 

 

мінімальні пенсійні виплати з урахуванням 

підвищень, допомоги, доплат та надбавок ; 

пенсії у разі втрати годувальника, що 

підвищились з 01.01.2015;  

паспорт, ідентифікацій код; 

довідка МСЕК (для інвалідів); 

свідоцтво про смерть із 

зазначенням причинного зв’язку 

смерті (для пенсій по втраті 

годувальника). 

пільгове посвідчення; 

довідка про участь в АТО для 

учасників бойових дій 

 

Закон України від 09.04.1992 № 

2262-XII «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких 

інших осіб». 
 
 

 

призначення пенсії по інвалідності  

 
грошовий атестат; 

довідка про додаткові види 

грошового забезпечення; 

наказ про виключення зі списків 

особового складу військової 

частини (звільнення);  

довідка з військкомату, що особа 

була призвана по мобілізації та з 

якого часу; 

довідка МСЕК про встановлення 

групи інвалідності; 

копія паспорта, 

ідентифікаційного коду; 

довідка про відкриття рахунку 

відкритого у відділенні АТ 



«Ощадбанк» в Київській області; 

заява. 

 

 пенсії у разі втрати годувальника, що 

підвищились з 01.01.2015; 

 

грошовий атестат;  

довідку про додаткові види 

грошового забезпечення; 

наказ про виключення зі списків 

особового складу військової 

частини (звільнення з військової 

служби); 

довідку з військкомату що особа 

була призвана по мобілізації та з 

якого часу; 

копію паспорта, 

ідентифікаційного коду; 

копію свідоцтва про смерть; 

копію свідоцтва про 

народження;  

копію свідоцтва про шлюб; 

довідку про навчання (в разі 

призначення пенсії дитині); 

довідку про відкриття рахунку 

відкритого у відділенні АТ 

«Ощадбанк» в Київській області; 

заяву. 

Звертатись: 

Бориспільсько-Баришівський 

місьрайонний військовий 

комісаріат  

вул. Комуністична,6 тел.(04495) 



62346,62345 

 

особи, які були призвані по 

мобілізації міністерствами та 

іншими органами (крім 

підрозділів Міністерства 

оборони України), звертаються 

до уповноважених  структурних 

підрозділів відповідних 

міністерств та інших органів 

 


