
АКТУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
 

Закон України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту” 
 

Закон України 

“Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей” 

 

Постанова Кабінету Міністрів України  

 від 20 серпня 2014 року № 413 

“Про затвердження Порядку надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали без осередню 

участь  в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення” 
 

Постанова Кабінету Міністрів України  

 від 09 квітня 2014 року № 111 

“Питання грошового забезпечення 

військовослужбовців, які проходять 

військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період” 
 

Постанова Кабінету Міністрів України  

 від 25 грудня 2013 року № 975 

“Про затвердження Порядку призначення і 

виплати одноразової грошової допомоги у 

разі загибелі (смерті), інвалідності або 

часткової втрати працездатності без 

встановлення інвалідності 

військовослужбовців, військовозобов’язаних 

та резервістів, які призвані на навчальні (або 

перевірочні) та спеціальні збори чи для 

проходження служби у військовому резерві” 

Телефони міст та районів для 
отримання інформаційної допомоги 

Район Телефон 
Апостолівський (05656) 9-11-54 
Васильківський (05639) 9-15-49 

Верхньодніпровський  (05658) 6-00-21 
Дніпропетровський (0562) 27-70-05 

Криворізький (0564) 26-06-19 
Криничанський (05654) 9-22-98 

Магдалинівський  (05691) 2-12-91 
Межівський (05630) 6-04-21 

Нікопольський (05662) 5-06-37 

Новомосковський  (05693) 7-80-22 
Павлоградський (05632) 6-19-51 
Петриківськаий (05634) 2-27-55 

Петропавлівський (05631) 3-15-02 
Покровський (05638) 5-00-15 

П’ятихатський (05651) 3-07-27 
Синельниківський (05663) 4-22-70 

Солонянський (05669) 2-11-83 
Софіївський (05650) 2-86-44 

Томаківський (05668) 3-10-01 

Царичанський (05690) 3-16-65 
Широківський (05657) 2 93 59 

Юр’ївський (05635) 5-17-01 

Місто Телефон 
Дніпропетровськ (056) 745-56-64 

Дніпродзержинськ (05692) 53 26 94 
Кривий Ріг (0564) 92-13-05 

Вільногірськ (0253) 3-56-53 

Жовті води (05652) 2-48-81 
Марганець (05665) 2-34-71 
Нікополь (05662) 3-90-67 

Новомосковськ (05693) 7-93-69 
Орджонікідзе  (0267) 4-19-49 

Павлоград (05632) 6-19-72 
Першотравенськ  (0233) 7-10-42 

Синельникове  (05663) 4-21-61 
Тернівка (05636) 7-13-77 

 
Дніпропетровська обласна  

державна адміністрація 

 
 

 
 

ДОВІДНИК  
ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 
ОПЕРАЦІЇ 

ТА ЧЛЕНІВ ІХ СІМЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дніпропетровськ 

2015 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF


 
 

На території Дніпропетровської 
області, у кожному місті та районі, 

створено Інформаційні центри для 
учасників АТО та членів їх сімей 

 

До фахівців Інформаційного центру при 

облдержадміністрації можна звернутись 

безпосередньо з понеділка по п’ятницю  

з 10-00 до 16-00, за адресою: 

м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1,  

І поверх, кабінет №6. 

 

Усі, хто пов’язаний з проведенням АТО, 

тут можуть отримати безкоштовну 

консультацію з питань соціального захисту 

(пільг та виплат), працевлаштування, освіти 
дітей (влаштування у дитячий садок чи 

школу), медичного обслуговування, питань 

зібрання необхідного пакету документів для 

набуття статусу учасника бойових дій тощо.  

Довідкову консультацію про роботу 
Інформаційного центру можна отримати за 

телефоном: (056) 742-85-09. 

ГРАФІК НАДАННЯ  

консультацій в Інформаційному центрі  

при облдержадміністрації  

Установа/організація Графік надання 

консультацій 

Департамент охорони здоров’я  
облдержадміністрації  

(надання медичної допомоги) 
 

Понеділок 
10.00-16.00 

Юридичне управління  
облдержадміністрації  

(загально-правові питання) 
 

Вівторок 
10.00-16.00 

 

Департамент соціального 
захисту населення 

облдержадміністрації  
(соц. захист, встановлення 

статусу сім’ї загиблого, 
санітарно-курортне лікування) 

 

Середа 
10.00-16.00 

Департамент взаємодії з 
правоохоронними органами, 

цивільного захисту та  
оборонної роботи 

облдержадміністрації  
(взаємодія з правоохоронними 

органами та військовими 
підрозділами) 

 

Четвер 
10.00-16.00 

Дніпропетровський обласний  
центр зайнятості 

(працевлаштування) 
 

П’ятниця  
10.00-14.00 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації  

(освіта, перепідготовка 
звільнених у запас 

військовослужбовців)  

П’ятниця  
14.00-16.00 

ТЕЛЕФОНИ  

установ/організацій для отримання  

консультативної допомоги 
 

Установа/організація Телефон 

Гаряча лінія голови 
облдержадміністрації 

(загальні питання) 

0-800-505-600 

ГУ Пенсійного фонду в  
Дніпропетровській області 

(призначення та перерахунок 
пенсій) 

(0562) 31-75-26 
(0562) 31-75-10 
(056) 375-45-34 

Дніпропетровський обласний  
центр зайнятості 

(працевлаштування) 

(056) 770-60-49 

ГУ Держземагентства у 
Дніпропетровській області 

(виділення земельних ділянок) 

(056) 742 88 01 

Дніпропетровський обласний 
військовий комісаріат 

(обліково-мобілізаційна робота, 
призов, отримання статусу 

учасника бойових дій) 

(056) 770 83 76 
(099) 111 84 61 

Комунальний заклад 
„Дніпропетровське обласне бюро 

судово-медичної експертизи”  
(судово-медична експертиза) 

(0562) 46 34 45 

ГУ МВС України 
в Дніпропетровській області 

(загальні питання людей, близькі 
яких загинули чи пропали безвісти 

в зоні АТО) 

(050) 363-12-32 
(093) 357-10-69 
(056) 745-44-64 

 

Міжвідомчий центр допомоги з 
питань звільнення полонених, 
заручників та пошуку зниклих 

безвісти при СБУ 
(звільнення полонених, заручників 

та пошук зниклих безвісти) 

0-800-501-482 
(044) 235-63-67 

polonhelp@ 
ssu.gov.ua 

Дніпропетровська клінічна 
психіатрична лікарня  

(психіатрична і реабілітаційна 
допомога) 

0 800 501 701 
(056) 745 90 40 
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