
ДОВІДКА 
про виплату одноразової грошової допомоги учасникам АТО  

(станом на 06.08.2015 р.) 
        

1. Виплата сім’ям загиблих. 
       (млн. грн.) 

Рік 

Надійшло 
матеріалів Виплачено Відмо

влено 
Необхідно виплатити за 

документами, які надійшли 

кількість сума кількіст
ь сума кількіс

ть кількість сума 

2014 781 465,1 778 465,1 3     

2015 862 494,8 770 465,4 4 88 29,4 

Разом 1 643 959,9 1 548 930,5 7 88 29,4 

      Розмір допомоги становить 500-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб 
(1218 грн. * 500 = 609,0 тис. грн.) і  виплачується рівними частинами батькам, дружині, 
дітям (до 18 років та до 23 років, які навчаються), документи оформлюються через обласні 
військові комісаріати. 
        

2. Виплата пораненим та інвалідам. 
       (млн. грн.) 

Рік 

Надійшло 
матеріалів Виплачено 

Відм
овле
но 

Необхідно виплатити за 
документами, які надійшли 

кількість сума кількі
сть сума кільк

ість кількість сума 

2014 174 7,2 174 7,2 0     
2015 2 234 153,2 1 435 105,6 1 798 47,6 

Разом 2 408 160,4 1 609 112,8 1 798 47,6 

Розмір допомоги становить: 
 – за поранення (контузію, травму, каліцтво) без встановлення інвалідності від 4,2 

до 85,3 тис. грн. (залежно від процента втрати працездатності – 1% = 853 грн.);  
 –  у разі встановлення інвалідності (залежно від групи та причинного зв’язку): 

група 
інвалідності 

при виконані обов’язків при проходженні військової служби 
прожиткових 

мінімумів Сума прожиткових  
мінімумів Сума 

І група 250 304,5 тис. грн. 120 146,2 тис. грн. 
ІІ група 200 243,6 тис. грн. 90 109,6 тис. грн. 
ІІІ група 150 182,7 тис. грн. 70 85,3 тис. грн. 

          Документи для виплати допомоги військовослужбовцям, які проходять 
військову службу, оформлюються через фінансову службу військової частини 
(установи), звільненим – через обласні військові комісаріати. 
        



3. Стан фінансування у 2015 році. 
        

Передбачено кошторисом  806,0 млн. грн.; 
Використано   763,9 млн. грн.; 
Залишок    42,1 млн. грн.; 
Прийнято 0 рішень (за 0 загиблих – 0 млн. 
грн., на 0 поранених – 0 млн. грн.), але не 
виплачено на суму  

0,0 млн. грн. 

 


