
Відповідно до «Міської цільової програми з надання соціальної та 

правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали 

участь в АТО, та їх сім’ям на 2018-2020 роки здійснюється: 

 одноразове відшкодування вартості лікарських засобів для 

забезпечення ними військовослужбовців. 

 

Порядок здійснення відшкодування  вартості 

лікарських засобів 
 

Питання щодо відшкодування вартості лікарських засобів 

розглядається комісією з розгляду питань надання адресної матеріальної 

допомоги та інших видів соціальної допомоги сім’ям, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, виконавчого комітету міської ради та 

службою у справах дітей та сім’ї міської ради (далі комісія). 

Для розгляду питання щодо відшкодування  вартості лікарських засобів 

до заяви додаються такі документи:  

Копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки) учасника АТО; 

Копія індивідуального податкового номеру заявника;   

Копія військового квитка з відміткою про демобілізацію або 

мобілізацію;  

Довідка про безпосередню участь в АТО або посвідчення учасника 

бойових дій; 

Довідка (виписка, інформація щодо хвороби пов’язаної з участю в 

АТО) лікаря з медичного закладу завірена головним лікарем та копія рецепта. 

 

Служба СДС забезпечує розгляд документів на Комісії в 10-ти денний 

термін  або невідкладно та повідомляє заявника про її рішення. 

Заявник у разі позитивного рішення Комісії отримує лікарські засоби у 

КП «Бориспільська центральна аптека № 24», відповідно до рецептів, які 

зберігаються в аптеці протягом трьох років; 

КП «Бориспільська центральна аптека № 24» надає службі у справах 

дітей та сім’ї міської ради реєстр на відшкодування витрат, пов’язаних із 

забезпеченням учасників АТО лікарськими засобами, згідно договору; 

Підготовка пакету документів на відшкодування лікарських засобів для 

забезпечення ними демобілізованих учасників АТО та військовослужбовців-

учасників АТО, які проходять службу за контрактом в особливий період, у 

разі ургентної допомоги, покладається на службу у справах дітей та сім’ї 

міської ради. 



Підставою для здійснення відшкодування вартості лікарських засобів є 

заява учасника АТО та відповідний пакет документів, розпорядження 

міського голови, договір, укладений службою у справах дітей та сім’ї міської 

ради та КП «Бориспільська центральна аптека № 24», реєстр на 

відшкодування витрат пов’язаних із забезпеченням учасників АТО міста 

Борисполя медикаментами згідно Договору, акт прийому-передачі 

лікарських засобів. 

 

 Надається одноразова адресна матеріальна допомога 

учасникам АТО, ООС, які проходять службу за контрактом в особливий 

період, а їх сім’ї опинилися в складних життєвих обставинах. 

Порядок надання матеріальної допомоги 
 

Питання про надання матеріальної допомоги розглядається  комісією з 

розгляду питань надання адресної матеріальної допомоги та інших видів 

соціальної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

виконавчого комітету міської ради, комісіями з питань планування бюджету, 

економічної реформи  та  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у 

справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я за участю 

відповідального спеціаліста служби у справах дітей та сім’ї та виноситься на 

розгляд сесії міської ради. 

 Сума для отримання матеріальної допомоги визначена цим 

положенням в розмірі 10 000 гривень. 

 Матеріальна допомога надається громадянам, які відібрані 

Бориспільським об’єднаним міським військовим комісаріатом як кандидати 

для проходження служби на посадах офіцерського, солдатського, 

сержантського складу,  уклали контракт з 1 листопада 2016 року зі 

Збройними Силами України та брали участь в антитерористичній операції.  

 Для розгляду питання про виділення одноразової матеріальної 

допомоги до заяви надаються такі документи:  

1. Копія паспорту (1, 2, 11, 12 сторінки) заявника та учасника АТО; 

2. Копія індивідуального податкового номеру заявника; 

3. Копія номеру особистого рахунку заявника та виписка з рахунку з 

реквізитами банківської установи; 

4. Копія довідки про безпосередню участь в антитерористичній 

операції, або посвідчення учасника бойових дій (АТО) при наявності;  

5. Витяг з наказу про зарахування до складу військової частини. 

6. Копія контракту  на проходження військової служби. 

З відповідною заявою для отримання матеріальної допомоги можуть 

звернутися: учасник АТО, дружина, батько чи мати, дідусь чи бабуся, якщо 

учасник АТО не перебуває в шлюбі чи розлучений, повнолітні діти, 

відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України. У разі звернення членів сім’ї 



необхідно додати свідоцтво про шлюб або документи, що підтверджують 

спорідненість заявника з учасником АТО. 

 Матеріальна допомога надається сім’ї одноразово. 

 

Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги 

 

Робота, пов’язана з підготовкою документів на засідання комісії з 

розгляду питань надання адресної матеріальної допомоги та інших видів 

соціальної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

комісій з питань планування бюджету, економічної реформи та  з питань 

освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту 

населення та охорони здоров’я, проекту рішення сесії, повідомлення 

заявника про відмову в наданні допомоги покладається на службу у справах 

дітей та сім’ї Бориспільської міської ради.  

Звернення щодо надання матеріальної допомоги розглядаються 

протягом 45 календарних днів. 

 Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на  службу 

у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради. 

 Підставою для здійснення виплати матеріальної допомоги є рішення 

Бориспільської міської ради. 

 


