Дорожня карта
киянам - учасникам антитерористичної операції
для вирішення питань
соціального забезпечення, захисту, надання
соціальних гарантій, в тому числі
передбачених міською цільовою програмою
«Турбота. Назустріч киянам»

Шановний боєць!
1. Київська міська державна адміністрація інформує про те, що з моменту
мобілізації до Збройних Сил України представниками військових комісаріатів
Вам будуть надані роз’яснення щодо проходження військової служби, інформацію
про додаткові пільги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній
операції та видано вкладку до військового квитка.
З моменту прибуття в зону антитерористичної операції на Вас та Вашу родину

розповсюджується ряд додаткових соціальних гарантій від Київської міської
влади. Про це, Вам потрібно повідомити членів Вашої родини, для своєчасного
їх оформлення та отримання. допомог та пільг.
2.1 Для отримання одноразової матеріальної допомога (2500 грн.) одному з
членів Вашої родини необхідно звернутись до Департаменту соціальної
політик за адресою: просп. Комарова, 7, кім. 116 з такими документами:
 заява;
 копія паспорту;
 копія картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 заява про перерахування коштів через установу банку (за
бажанням);
 копія довідки, виданої командуванням військової частини за
формою, визначеною Порядком надання статусу 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. Матеріальна допомога виплачується поштовим
переказом через відділення зв'язку за місцем проживання заявника.
При зверненні за матеріальною допомогою за потребою видається
проїзний квиток для безкоштовного проїзду в міському пасажирському
транспорті киянам – учасникам антитерористичної операції.
Інформаційно-консультаційна
політики 044 408 74 44.

лінія

Департаменту

соціальної

2.2 Для отримання щомісячної адресної матеріальної допомоги на покриття
витрат на оплату житлово-комунальних послуг одному із повнолітніх членів
сім’ї учасника антитерористичної операції необхідно звернутись до управління
праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної
адміністрації за місцем реєстрації*

* адреси та телефони стор. 13-17 «Дорожньої карти»

Компенсація надається у таких розмірах:
 340,0 грн. – на сім’ю з однієї особи;
 604,0 грн. – на сім’ю з двох осіб;
 850,0 грн. – на сім’ю з трьох осіб;
 1083,0 грн. – на сім’ю з чотирьох осіб та більше.
Матеріальна допомога призначається на підставі заяви, до якої додаються
такі документи (копія надається з пред’явленням оригіналу):
 копія паспорта (1, 2, 11 і 12 сторінки);
 копія ідентифікаційного номеру у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів;
 оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї (форма № 3);
 копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання
статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпечені її проведення, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413;
 копія свідоцтва про шлюб (за необхідності);
 копія свідоцтва про народження (за необхідності);
 оригінал довідки, яка підтверджує сплату житлово-комунальних
послуг (за необхідності);
 оригінал довідки з навчального закладу із зазначенням терміну
навчання учасника антитерористичної операції (за необхідності)
 номер особового соціального рахунку в банківській установі для
перерахування коштів.
Матеріальна допомога призначається з моменту звернення, але не раніше
дати прибуття в зону антитерористичної операції, до кінця бюджетного року,
якщо відсутні обставини для встановлення іншого періоду призначення.
Інформаційно-консультаційна лінія Департаменту соціальної політики
044 408 74 44.
2.3 Якщо у Вас є діти, то Ви маєте право на:
- першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів;
- додаткову пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у
дошкільних навчальних 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 адміністраційn)*.
* адреси та телефони стор. 13-17 «Дорожньої карти»

Підставою для надання пільг є:
 заява одного з батьків або осіб, які їх замінюють;
 документи про безпосереднє залучення до виконання
антитерористичної операції в районах її проведення.
Інформаційно-консультаційна лінія 044 278 37 88.

завдань

2.4 Членам Вашої родини в районних військових комісаріатах* штатними
представниками комісаріату психологом та юристом будуть надані послуги
соціального, психологічного та правового характеру, роз’яснення, щодо
проходження військової служби.
Додаткові пільги:
- контроль за збереженням місця роботи, посади і компенсацією із бюджету
середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, в яких вони
працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності;
- контроль за звільненням від штрафних санкцій, пені за невиконання
зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм
власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також процентів за
користування кредитом;
- виплата грошового забезпечення, як для військовослужбовців, які
проходять військову службу за контрактом;
Інформаційно-консультаційна лінія Київського міського військового
комісаріату 044 456 08 34
2.5 Члени Вашої сім’ї можуть звернутися до районного в місті Києві центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем фактичного
проживання* для:
- отримання консультаційних послуг з правових, психологічних та соціальнопедагогічних питань;
- соціального супроводу сімей з надання комплексної соціальної-педагогічної
допомоги родинам з дітьми(за потребою);
- психологічної підтримки ;
- з питань подолання алко та нарко залежності 044 -355-55-52;
- лобіювання вирішення «гострих» питань родини перед районною державною
адміністрацією, іншими державними установами та залучення ресурсів
територіальної громади.
Інформаційно-консультаційна лінія Київського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді 044 458 27 68, 044 355 55 51.
* адреси та телефони стор. 13-17 «Дорожньої карти»

-

3.1 Після демобілізації у випадку, якщо Ви не отримали статусу учасника
бойових дій у військовій частині, Вам необхідно звернутися до районного
військового комісаріату* за місцем військового обліку та надати наступні
документи:
Заява (клопотання командира);
Довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції;
Витяги з наказів, директив, розпоряджень, журнали бойових дій, оперативних
завдань, бойових донесень, …;
Посвідчення про відрядження;
Матеріали (спеціальних) службових розслідувань за фактами отримання
поранень, що містять докази про безпосередню участь особи в
антитерористичній операції;
Копія паспорта;
Копія військового квитка;
Копія картки платника податків (ідентифікаційний номер);
Згода про надання персональних даних;
Довідку про відсутність в провадженні кримінальних правопорушень та
нереалізованих повідомлень про кримінальні правопорушення, скоєні даним
військовослужбовцем, звинувачувального вироку суду за вчинення
кримінальних правопорушень під час проходження військової служби.
Інформаційно-консультаційна
комісаріату 044 456 08 34.
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3.2 Для забезпечення безоплатним санаторно-курортним лікуванням Вам
необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення
районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації* з
такими документами: заява, медична довідка за формою 070/о (від лікаря),
паспорт, копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та
документ, що підтверджує Ваше безпосереднє залучення до виконання завдань
антитерористичної операції в районах її проведення. Під час подання копій
посвідчень, необхідно надати оригінали для їх огляду.
Інформаційно-консультаційна лінія Департаменту соціальної політики
044 408 74 44.
3.3 Для отримання інформаційних та консультаційних послуг, пов’язаних з
працевлаштуванням, профорієнтацією, професійною підготовкою та
перепідготовкою, виплатою допомоги по безробіттю та одноразової
виплатою допомоги по безробіттю для організації підприємницької
діяльності Вам необхідно звернутися до районних центрів зайнятості міста
Києва*.
* адреси та телефони стор. 13-17 «Дорожньої карти»

Для того, щоб отримати статус безробітного:
Необхідно подати у будь-який найближчий районний центр зайнятості
такі документи:
 паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує
особу);
 довідку про присвоєння облікової картки платника податків (за
наявності);
 трудову книжку (за наявності);
 документи про освіту (за наявності);
 військовий квиток.
Реєстрація в районному центрі зайнятості проводиться незалежно від місця
реєстрації.
Виплата допомоги по безробіттю
Допомога по безробіттю надається особам, визнаним в установленому
порядку безробітними. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю
не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років з дня
призначення допомоги по безробіттю. Допомога по безробіттю не може
перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого законом.
Відповідно до п.2.1 «Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому
числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької
діяльності» затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 20.11.2000р. №307 зі змінами, застрахованим особам розмір
допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної
плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, залежно від страхового стажу:
до 2 років - 50 відсотків;
від 2 до 6 років - 55 відсотків;
від 6 до 10 років - 60 відсотків;
понад 10 років - 70 відсотків.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття
у відсотках до визначеного розміру:
перші 90 календарних днів - 100 відсотків;
протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;
у подальшому - 70 відсотків.
Довідка про грошове забезпечення видається військовою частиною, де
військовослужбовець проходив військову службу, за вимогою.

Для започаткування власної справи
Безробітним, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю
підходящої роботи, допомога по безробіттю може виплачуватись одноразово
для організації підприємницької діяльності.
У разі отримання статусу безробітного та бажання започаткувати власну
справу,служба зайнятості пропонує:
 інформування щодо можливостей відкриття власної справи;
 тестування на виявлення здібностей до підприємництва;
 допомога у пошуку перспективної бізнес-ідеї;
 курси з «Основ підприємницької діяльності»;
 допомога в складанні бізнес-плану та фінансових розрахунків.
Безробітний подає заяву для виплати допомоги з безробіття одноразово
для організації підприємницької діяльності і бізнес-план на розгляд спеціальної
комісії. Остаточне рішення приймає директор районного центру зайнятості з
урахуванням висновків комісії.
Також за сприяння служби зайнятості можна отримати кваліфіковані
консультації з питань:
 законодавства щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання,
ліцензування;
 патентування та сертифікації підприємницької діяльності;
 податкового законодавства;
 відкриття рахунків у банківських установах;
з інших питань щодо підприємницької діяльності.
Київський міський центр зайнятості двічі на тиждень (щосереди та
щочетверга) веде прийом військовослужбовців, демобілізованих із зони АТО за
адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кімната 115. У разі звернення
військовослужбовці можуть отримати консультацію щодо послуг Державної
служби зайнятості, адреси та номерів телефонів районних центрів зайнятості,
наявних вакансій (вільних робочих місць).
Інформаційно-консультаційна лінія Київського міського центру зайнятості
044 245 17 17.
3.4 Всі кияни – учасники бойових дій в зоні проведення АТО, в тому числі,
демобілізовані та комісовані за станом здоров’я, мають право на отримання
якісної, вчасної та безкоштовної медичної допомоги в усіх без винятку
медичних закладах, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я
м. Києва*.
Швидка та невідкладна медична допомога надається за необхідністю
Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Для виклику
бригади швидкої чи лікарів невідкладної медичної допомоги треба
зателефонувати за номером «103», назвати адресу перебування, симптоми, що
викликають занепокоєння, та відповісти на уточнюючі питання оператора.
* адреси та телефони стор. 13-17 «Дорожньої карти»

Стаціонарна медична допомога (госпіталізація, перебування у лікарнях)
надається безкоштовно в усіх без винятку медичних закладах, підпорядкованих
Департаменту охорони здоров’я м. Києва, за направленням лікарів
амбулаторно-поліклінічних закладів.
Для отримання амбулаторно-поліклінічної допомоги необхідно звернутися
до Центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем фактичного
проживання з метою постановки на облік та подальшого належного медичного
обслуговування. При собі бажано мати документи, що підтверджують особу,
документи, що засвідчують участь у бойових діях в зоні проведення АТО та
медичні документи (у разі наявності).
Реабілітаційне лікування надається безкоштовно в Київському міському
клінічному шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників
бойових дій та учасників антитерористичної операції. При собі бажано мати
документи, що підтверджують особу, документи, що засвідчують участь у
бойових діях в зоні проведення АТО та медичні документи (у разі наявності) за
адресою: вул. Червонофлотська, 26, головний лікар - Зачек Любов Миколаївна
(401-86-85, 401-96-40 ).
.Відновлювальне лікування надається безкоштовно на базі районних
Комунальних некомерційних підприємств «Клініко-діагностичних центрах».
Адреси та телефони найближчих медичних закладів первинної ланки можна
дізнатися у оперативного чергового Департаменту охорони здоров’я м. Києва
за цілодобовою телефонною лінією (044) 278 46 40 або з 09.00 до 18.00 безпосередньо за телефонами координаторів районних управлінь охорони :
Дарницький РУОЗ вул. Вербицького, 5.
Ставицька Оксана Михайлівна - моб. тел: (097) 290-08-61, роб. тел.: 564-41-87,
Оболонський РУОЗ вул. Л. Гавро, 26;
Білик Алла Вікторівна - моб. тел: 067-509-81-34, роб. тел.:426-68-17
Голосіївський РУОЗ –
пр.-т 40-річчя Жовтня, 59-А
Фещенко Юлія Валеріївна - моб. тел. 093 – 770 – 43 – 91; тел.. 259 – 90 – 59, 258-24-13,
Святошинський РУОЗ - вул. Крамського, 10
Маслій Ольга Василівна – моб.тел.(068) 327-45-88; тел. 450-93-24
Дніпровський РУОЗ вул. Луначарського, 5
Коропецький Володимир Васильович - моб. тел. 097-195-95-38, тел. 517-23-01,
Шевченківській РУОЗ - вул. Саксаганського, 100
Базік Ірина Володимиірівна - тел. роб. 235-84-58, роб. тел.:288-00-88

Деснянський РУОЗ вул. Закревського, 81/1
Поліщук Андрій Олександрович – моб. 050 – 924 – 93 – 54 , тел. 533-78-05, 530-76-29
Солом'янський РУОЗ пр.-т Повітрофлотський, 41
Рибак Ірина Вікторівна - тел. 207-09-25, тел. 207-09-40, моб. 098 442 02 50.
Печерський РУОЗ вул. Подвісоцького, 4-А
Куреньов Віктор Іванович - моб. тел. 050 – 144 – 06 – 43, тел. 529 – 32 – 17, 528-40-52
Подільський РУОЗ вул. Волоська, 47
Столітній Тарас Васильович - тел.482-44-04, моб. 063-151-98-05., 050 – 475 – 45 – 15,

3.5 Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб, які
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції здійснюється
безплатно та позачергово, незалежно від встановлення
інвалідності
Управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті
Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації* або фактичним
місцем проживання
Перелік необхідних документів для отримання ТЗР:
 паспорт (копія та оригінал);
 ідентифікаційний код (копія та оригінал);
 рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарськоконсультативної комісії про потребу у забезпечення 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 учасників АТО, яким не встановлено інвалідність).
Працівники органів соціального захисту населення:
 нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення ТЗР;
 ознайомлять з каталогами ТЗР;
 ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних
підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення
ТЗР;
видадуть направлення на забезпечення необхідними ТЗР.
Учасник АТО (його законний представник) обирає протезно-ортопедичне
підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або
забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації.
На обраному заявником підприємстві, буде проведено огляд учасника або
за фактичним місцем його перебування та подальший супровід із надання
протезно-ортопедичної допомоги.

3.6 Для киян-учасників АТО передбачена компенсації витрат, пов'язаних із
дороговартісним лікуванням та відшкодування коштів на складне
протезування (Департамент соціальної політики, просп. Комарова, 7, кім.
116, виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) вул. Хрещатик, 36, кім. 110).
Компенсація витрат дороговартісного лікування здійснюється на підставі
заяви, до якої додаються копії паспорта, довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера, копії посвідчення учасника бойових дій та довідок
медичних закладів, що підтверджують проведене дороговартісне лікування.
Витрати на складне протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю
в антитерористичній операції та які отримували послуги складного
протезування за кордоном за власні кошти, компенсуються на підставі заяви, до
якої додаються копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера, довідки МСЕК про встановлення інвалідності, фінансових документів,
що підтверджують надання послуг із складного протезування.
Кошти підприємствам, які здійснювали складне протезування в Україні киянам,
інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції,
відшкодовуються з урахуванням, на підставі актів виконаних робіт.
Інформаційно-консультаційна лінія Департаменту соціальної політики
044 408 74 44.

ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ

Безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а
також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

75-процентна знижка плати за житлово-комунальні послуги;

75-процентна знижка вартості твердого палива і скрапленого газу;

встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у
розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів додаткових робіт). Абонентна плата за користування телефоном
встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;

безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) всіма видами
міжміського транспорту або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними
видами транспорту з 50-процентною знижкою;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були
прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до
двох тижнів на рік;

переважне право на збереження робочого місця при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації
виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства,
установи, організації;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва;

зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно
до податкового та митного законодавства.
ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ

Безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а
також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

100-процентна знижка плати за житлово-комунальні послуги;

100-процентна знижка вартості твердого палива і скрапленого газу;

встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у
розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових

робіт). Абонентна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі
50 процентів від затверджених тарифів;

безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;

інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік
(туди і назад) всіма видами міжміського транспорту, а особам, які
супроводжують інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), - 50процентна 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 50процентною знижкою вартості проїзду;

позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і
квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були
прикріплені за попереднім місцем роботи;

позачергове безоплатне забезпечення автомобілем, виплата компенсації
на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на
транспортне обслуговування.

щорічне медичне обстеження і диспансеризація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до
двох тижнів на рік;

переважне право на збереження місця роботи при скороченні чисельності
чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на
працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності
до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також
допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування
в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не
вистачає щорічної і додаткової відпусток;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва;

зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно
до податкового та митного законодавства;

звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються
інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів,
мотоколясок, велоколясок тощо), та безплатне надання для цих засобів гаражівстоянок, незалежно від їх форми власності.

Управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних
адміністрацій
Район

Адреса

Спеціалісти
ЖКП

Голосіївський

Дарницький

Деснянський

Дніпровський

Оболонський

Печерський

Подільський

Святошинський

Солом’янський

Шевченківський

вул. Бубнова, 5

Засоби реабілітації

Телефони
257-23-87
257-20-30;
257-71-33

Санаторно-курортне
257-70-43
лікування
ЖКП
563-93-89
Харківське
шосе, Санаторно-курортне
176-Г
лікування
та
засоби 564-64-11
реабілітації
530-13-31;
ЖКП
545-14-14
вул.
Закревського
530-19-19;
Засоби реабілітації
87-Д
530-15-55
Санаторно-курортне
530-33-59
лікування
510-78-61; 512ЖКП
11-86
вул.
Курнатов512-97-46;
Засоби реабілітації
ського, 7-А
512-02-57
Санаторно-курортне
540-80-36
лікування
ЖКП,
санаторновул. Озерна,
467-98-68; 489курортное лікування та
18-А
91-75
засоби реабілітації
280-19-56; 288ЖКП
51-24
вул. Цитадельна, 4/7 Санаторно-курортне
лікування
та
засоби 280-45-55
реабілітації
ЖКП
425-88-42
вул.
Ярославська, Засоби реабілітації
482-48-51
31-Ю
Санаторно-курортне
425-64-31
лікування
ЖКП
405-73-13
вул. Гната Юри, 14- Засоби реабілітації
274-85-07
Б
Санаторно-курортне
405-92-73
лікування
ЖКП
та
санаторно245-19-99
просп.
Повітро- курортне лікування
флотський, 40
489-91-75;
Засоби реабілітації
467-98-68
просп. Перемоги, 5

ЖКП, санаторно-курортне
лікування
та
засоби 236-19-42
реабілітації

Адреси та телефони районних військових комісаріатів в
- м. Києві
Дарницький РВК
вул. Бориспільська, 26а
566-50-93
Деснянський РВК
вул. Космонавта Волкова, 2а
518-41-80
518-40-00
Дніпровський РВК
вул. Лебедєва, 14 а
220-23-22
Оболонський РВК
вул. Л.Гавро, 16 а
464-78-02
Печерсько-Голосіївський вул. Командарма Каменєва, 1
285-03-50
об’єднаний РВК
Подільський РВК
вул. Салютна, 4
400-61-46
Святошинський РВК
вул. Оніскевича, 1
424-10-24
Солом’янський РВК
вул. Іскрівська, 5 а
241-13-25
Шевченківський РВК
вул. Салютна, 4
400-61-46
Державна установа «Урядовий контактний 0 800 507 309
центр»
Гаряча лінія Міністерства Оборони
206-48-08
253-04-71
454-43-37
Гаряча лінія Генерального Штабу ЗСУ
454-44-51
Київський
міський вул. Т.Шамрило, 19 (каб. 100, каб. 456-08-34
військовий комісаріат
107)

- Управління сім’ї, молоді та спорту районних в місті Києві державних
адміністрацій:
Голосіївський район - просп. 40-річчя Жовтня, 42 к. 302, 206-27-73, 206-27-74.
Дарницький район - вул. Кошиця, 11, кім.416, 565-20-65.
Деснянський район - проспект Маяковського,29, к.110, 546-18-31, 546-54-06.
Дніпровський район - вул. Краківська 20, 4 поверх, к. 408, 292-81-32, 292-48-34.
Оболонський район - вул. Тимошенка, б. 16, к. 111, Ф. 419-62-94, 419-98-53.
Печерський район - вул. Суворова, 15, к. 224, 280-21-58, ф. 280-40-96.
Подільський район - вул. Костянтинівська буд. 32 1 поверх, 417-21-12.
Святошинський район - вул. Я. Коласа 6а, к. 104, 403-30-03.
Солом’янський район - Проспект Повітрофлотський 41, к. 268, 207-09-80, 207-09-10.
Шевченківський район - бул. Шевченка, 26/4 к. 408-409, 235-63-64.

- Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій:
Голосіївський район – просп. Голосіївський, 118-б, 257-12-57.
Дарницький район - Харківське шосе, 168-к, 562-64-54.
Деснянський район – вул.. Закревського, 15-а, 546-67-80.
Дніпровський район – просп. Миру, 6-а, 292-03-98.
Оболонський район – вул. Л. Гавро, 11-а, 418-63-31.
Печерський район – вул. Інститутська, 24/7, 253-35-86.
Подільський район – вул. Фролівська, 1, 425-04-77.
Святошинський район – вул. Я.Коласа, 6-а, 403-30-03.
Солом’янський район – вул.. Пітерська, 12, 242-21-71.
Шевченківський район – вул. Зоологічна, 6-а, 489-02-50.

В кожному з десяти районних центрів зайнятості м. Києва можна
отримати консультацію та
роз’яснення з питань реєстрації,
перереєстрації в районному центрі зайнятості громадянам за такими
контактними телефонами:
Назва районного
центру зайнятості

Адреса районного центру
зайнятості

Контактні
телефони
районних центрів
зайнятості
(044) 257-52-48

Голосіївський районний центр
зайнятості

вул. Ломоносова, буд.10
м. Київ, 03040

Дарницький районний центр
зайнятості

вул. Заслонова, буд.22
м. Київ, 02099

(044) 567-60-97

Деснянський
зайнятості

вул. Каштанова, буд.7
м. Київ, 02225

(044)547-17-07

районний центр

Дніпровський
зайнятості

районний центр

вул. Райдужна, буд.9-а
м. Київ, 02218

(044) 542-67-45

Оболонський
зайнятості

районний центр

вул. Петра Панча, буд.7-б
м. Київ, 04201

(044) 462-44-77

Печерський
зайнятості
Подільський
зайнятості

районний центр
районний центр

Святошинський
зайнятості

районний центр

вул. Гайдара, 50 (3-й поверх) (044) 277-36-61
м. Київ, 01033
МСП 01601
вул.
Маршала
Гречка, (044)427-09-78
буд.20-а
м. Київ, 04136
вул. Я.Коласа, буд.19-а
(044)403-04-39
м. Київ, 03148

Солом’янський районний центр
зайнятості

вул. Гайдара, 50 (3-й поверх)
м. Київ, 01033
МСП 01601

(044) 277-36-53

Шевченківський
зайнятості

вул. Я.Коласа, буд.19-а
м. Київ, 03148

(044) 407-22-36

районний центр

(044)407-22-37

Режим роботи районних центрів зайнятості м. Києва та Київського
міського центру зайнятості:
Понеділок - четвер
з 9.00 год. до 18.00 год. (без обідньої перерви)
П’ятниця

з 9.00 год. до 16.45 год. (без обідньої перерви)

Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей ап
та молоді міста Києва
Район

Адреса

Голосіївський

вул. Бубнова, 5

Дарницький

Харківське шосе, 57,
2й поверх

Деснянський

вул. Сабурова, 8, 2й
поверх

Дніпровський

бульв. Перова, 56

Оболонський

вул. Л. Гавро,
7-Г

Печерський

пров. Філатова, 3/1

Подільський

вул. Мостицька, 20

Святошинський

вул. Л. Курбаса, 18-Г

Солом’янський

вул. Кривоноса, 21

Шевченківський

вул. Саратовська, 20

ПІБ начальника
відділу
Вербова
Світлана
Іванівна
Скалецька
Тетяна
Олексіївна
Єфісько Ніна
Петрівна
Коломієць
Наталія
Миколаївна
Савінова
Наталія
Михайлівна
Дергач Тетяна
Олексіївна
Гулак Ірина
Миколаївна
Деревінська
Ірина Василівна
Каніболоцька
Олена
Вікторівна
Климентович
Олександра
Миколаївна

Телефони
257-03-49
257-91-78
563-05-32
515-66-00
512-23-48
426-87-75
419-96-26
529-65-13
529-71-94
460-99-22
274-74-42
243-75-26

422-04-75

Відновлювальне лікування
№
Назва медичної установи
з/
п
1. КНП КДЦ Голосіївського району
м. Києва
2. КНП КДЦ Дарницького району м.
Києва
3. КНП КДЦ Деснянського району
м. Києва
4. КНП КДЦ Дніпровського району
м. Києва
5. КНП КДЦ Оболонського району
м. Києва
6. КНП КДЦ Печерського району м.
Києва
7. КНП КДЦ Подільського району м.
Києва

Адреса

Контактний
телефон

Контактна
Особа

пр.
Голосіївський, 59-А
вул.
Вербицького, 5
вул.
Закревського, 81/1
вул.
Лунанчарського, 5
вул.
Тимошенка, 14
вул.
Підвисоцького, 13
вул.
Мостицька, 9

Тел./факс
2572337
Тел./факс
5630651
Тел. 5329247
Факс 5157886
Тел. 5122384
Факс 5173791
Тел./факс
4133843
Тел./факс
2845476
Тел. 4603013
Факс 4632234

Василишена
Анастасія Василівна
Духота Лариса
Миколаївна
Бінько Ірина
Павлівна
Столярчук Олена
Стефанівна
Попова Тамара
Вікторівна
Костенко Ірина
Амасівна
Голубенко Галина
Михайлівна

КНП КДЦ Святошинського
району м. Києва
9. КНП КДЦ Солом'янського району
м. Києва
10 КНП «КДЦ»
. Шевченківського району м. Києва
11 Фізіотерапевтична поліклініка
. Шевченківського району м.Києва
8.

вул.
Симиренка, 10
вул.
Гарматна, 36
вул.
Саксаганського, 100
вул.
Ярославів Вал 4

Тел. 4025134
Факс 4504003
Тел./факс
2497849
Тел. 234-9080
Факс 4861868
Тел. 2357163
Факс 2788908

Гордійчук Алла
Михайлівна
Караванова Ірина
Леонідівна
Неведомська
Тетяна Анатоліївна
Голуб Анатолій
Сергійович

При районних управліннях охорони здоров’я працюють кабінети медико психологічної реабілітації та психологічної розгрузки:
№
п\
п

Контактн
ий
телефон

Назва закладу

Адреса закладу

ПІБ головного
лікаря

1

КНП «Консультативно-діагностичний
центр» Голосіївського району м.
Києва

03039, м. Київ,
пр-т 40–річчя Жовтня,
59-а

Омельчук
Віталій
Володимирович

257-23-37

2

КНП «Консультативно-діагностичний
центр» Солом’янського району м.
Києва

03067, м. Київ,
вул. Гарматна, 36

Зацеркляна
Вікторія
Анатоліївна

408-23-33

3

КНП «Консультативно-діагностичний
центр» Печерського району м. Києва

4

5

01103, м. Київ,
вул. Підвисоцького, 13

Кравчук
Людмила
Василівна
КНП «Консультативно-діагностичний
04205, м. Київ,
Яремчук
центр»
пр-т Тимошенка, 14
Микола
Оболонського району м. Києва
Андрійович
КНП «Консультативно-діагностичний
02002, м Київ
Седченко
центр» Дніпровського району м.
вул. Луначарського, 5.
Ірина
Києва
Володимирівна
УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР
«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»
0 - 800 - 50 - 73 - 09
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»
0 - 800 - 80 - 13 - 33
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я м. КИЄВА
«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»
(044) 278 – 46 – 40
(044) 278 – 41 – 91

284-54-76

413-38-43

517-71-33

