
Схвалено 
рішенням Комітету Верховної Ради 
України з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників слухань у Комітеті Верховної Ради України
з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему:

«Соціальний захист ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту».

Учасники слухань у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів на тему: «Соціальний захист ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», які відбулися 26 січня 2022 року, заслухавши надану 
інформацію та обговоривши виступи народних депутатів України, представників 
центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, наукових 
установ, громадських організацій та сторін соціального діалогу щодо актуальних 
питань соціального захисту прав ветеранів, осіб які мають відповідний статус, а 
також суспільні взаємовідносини у сфері соціального і правового захисту 
військовослужбовців та членів їхніх сімей для створення в Україні ефективного 
доступного та зрозумілого механізму реалізації і забезпечення державних 
гарантій соціального захисту для громадян України, зазначають наступне. 

За даними Міністерства у справах ветеранів України (далі – Мінветеранів), 
станом на жовтень 2021 року загальна кількість ветеранів налічує – 782 379 осіб, 
з них:

- учасників бойових дій – 475 799 осіб;
- учасників війни – 201 122 осіб;
- інвалідів унаслідок війни – 105 458 осіб;
- членів сімей загиблих – 115 926 осіб;
- ветеранів, які мають особливі заслуги перед Україною – 18 осіб.

У період проведення антитерористичної операції на Сході нашої країни, 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях держава набуває новий досвід державного управління. Проблема 
створення ефективної системи соціального захисту громадян України, зокрема  



2

захисників і захисниць, членів їх сімей, учасників бойових дій на сьогодні є 
предметом підвищеної уваги політиків та громадськості.

Станом на 1 січня 2022 року в Україні Міжвідомчою комісією з питань 
розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати 
одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності 
волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Міжвідомча 
комісія) протягом 2021 року прийнято рішення про надання статусу учасника 
бойових дій 575 особам з числа добровольців, які брали участь в АТО. Всього
з 2020 року статус учасника бойових дій надано 1 245 таким особам.

Протягом 2021 року Міжвідомчою комісією прийнято 246 рішень про 
призначення одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), на 
загальну суму 167 352,85 тис. грн, з них:

42 сім’ям загиблих АТО/ООС;
204 особам, які отримали інвалідність.
На підставі рішень Міжвідомчої комісії Кабінетом Міністрів України 

прийнято 10 розпоряджень «Про виділення коштів для надання одноразової 
грошової допомоги  членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в 
антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
участі в зазначеній операції» на загальну суму 135 239,30 тис. гривень.

Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту отримання особами 
поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, 
боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної 
операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, протягом 2021 року проведено 3 засідання, на яких 
прийнято 36 рішень, за якими 27 особам встановлено факт одержання 
ушкоджень здоров’я.

Щодо уточнення законодавчих норм, які врегульовують питання надання 
відповідних статусів для визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами 
війни, Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув 
на своєму засіданні 26 квітня 2021 року проект Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
(реєстр. № 4388), поданий народним депутатом України Остапенком А.Д.

За результатами розгляду відповідного законопроекту, Комітет 
рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу. Водночас 
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вирішив рекомендувати доопрацювати законопроект до другого читання з 
урахуванням вимог абзацу першого частини першої статті 116 Регламенту 
Верховної Ради України щодо доповнення розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
нормами стосовно збереження громадянам пільг і гарантій, встановлених 
статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», після набрання чинності цим Законом.

Для утвердження та зміцнення єдності суспільства важливо, щоб 
захисники держави мали належний рівень захисту своїх соціальних прав.

Політика держави щодо соціального захисту ветеранів війни ґрунтується 
на Конституції України та Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту».

Щодо осучаснення законодавчих актів та врегулювання низки соціальних 
питань особам, які стали на захист суверенітету та територіальної цілісності 
України та членів їх сімей (сімей загиблих захисників), у Комітеті Верховної 
Ради України знаходиться на доопрацюванні проект Закону України «Про 
Захисників/Захисниць та членів їх сімей» реєстр. № 4389. Комітетом, на протязі 
2021 року, проведено робочі групи, виїзні засідання, зокрема до Житомирської, 
Черкаської, Івано-Франківської, Херсонської та Чернігівської областей де було 
обговорено відповідний законопроект разом з громадськістю, центральними 
органами виконавчої влади, представниками Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини та Офісу Президента України.

Також, уході робочих виїзних «круглих столів», Комітетом було 
виокремлено питання, порушені органами місцевого самоврядування різних 
регіонів України, зокрема, щодо термінового вирішення питання визначення 
розмірів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, а також питання 
надання ветеранам пільг та вирішення на місцевих рівнях їх пільгового 
перевезення у громадському транспорті.

Щодо виплати разової грошової допомоги до 5 травня, Рішенням 
Конституційного Суду України від 27.02.2020 № 3-р/2020 (далі – Рішення суду 
№ 3-р/2020) визнано таким, що не відповідає Конституції України і втрачає 
чинність з дня ухвалення Рішення суду № 3-р/2020, окреме положення пункту 26 
розділу VІ Бюджетного кодексу, згідно з яким норми і положення статей 12–16 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 
22.10.1993 № 3551-XII (далі – Закон № 3551) (щодо надання пільг ветеранам 
війни) застосовуються в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів 
України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та місцевого 
бюджетів і бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 
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З урахуванням Рішення суду № 3-р/2020 Верховним Судом у складі колегії 
суддів Касаційного адміністративного суду 29.09.2020 було прийнято рішення у 
зразковій справі № 440/2722/20, яким визнано, зокрема виплатити особі з 
інвалідністю внаслідок війни ІІ групи недоплачену грошову допомогу за 2020 рік 
у розмірі восьми мінімальних пенсій ‒ 13 104 гривні.

Оскільки, вирішення питання виплати разової грошової допомоги                          
до 5 травня може бути вирішено шляхом затвердження Міністерством фінансів 
України (далі – Мініфін) додаткових бюджетних призначень, Міністерство 
соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики) звернулось до Мінфіну з 
проханням при внесені змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» розглянути можливість збільшення бюджетних призначень 
за КПКВК 2501150 на суму – 7,8 млрд грн, що дозволить здійснювати виплати 
разової грошової допомоги до 5 травня в розмірах, визначених Законами України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань» (враховуючи прогнозний розмір прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність). 

За повідомленням Мінфіну, на сьогодні всі видатки державного бюджету 
розподілені і вишукати джерела покриття додаткових видатків немає 
можливості.

Відповідно до положень вказаного Закону для ветеранів війни виплати 
разової грошової допомоги до 5 травня встановлено від чотирьох до десяти 
мінімальних пенсій за віком з урахуванням відповідної категорії осіб, тобто такі 
виплати мають орієнтовно становити у 2022 році від 7 736 ‒ 19 340 гривень.

За орієнтовними розрахунками Мінсоцполітики потреба в коштах для 
виплати разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських 
переслідувань до 5 травня відповідно до розмірів, визначених законами України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви 
нацистських переслідувань», становить 9 933 790,3 тис. гривень. 

Граничний обсяг видатків на 2022 рік за бюджетною програмою 2501150 
«Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських 
переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною» за напрямом, «Виплата разової грошової 
допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань до 5 травня» 
складає 1 380 810,3 тис. грн (для 883 990 ветеранів війни та жертв нацистських 
переслідувань лише у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, 
тобто 88,1 % від загальної кількості отримувачів).

З метою забезпечення виконання судових рішень щодо виплати грошової 
допомоги до 5 травня за рахунок коштів відповідно до Закону України              
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на                   
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2021 рік» від 09.04.2021 № 1434-IХ запроваджено бюджетну програму КПКВК 
2501290 «Забезпечення виконання рішень суду» (далі – бюджетна програма 
КПКВК 2501290), за якою Мінсоцполітики передбачено видатки в сумі                        
100 млн грн, а також затверджено постанову Кабінету Міністрів України
від 26.08.2021 № 902 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання рішень суду
у 2021 році».

Також необхідно зазначити, що з метою законодавчого врегулювання 
питання визначення розмірів допомоги до 5 травня Мінсоцполітики 
неодноразово зверталось до Міністерства у справах ветеранів, одним із основних 
завдань якого є формування та реалізація державної політики у сфері соціального 
захисту ветеранів війни, зокрема, стосовно щорічної виплати допомоги
до 5 травня (крім організації її виплати). 

Тому, для врегулювання проблемного питання щодо виплати разової 
грошової допомоги до 5 травня, потребує першочергового розгляду у Верховній 
Раді України розроблений Мінветеранів проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо визначення розміру щорічної разової 
грошової допомоги до 5 травня», яким передбачається визначення розміру 
допомоги до 5 травня з урахуванням максимально можливого забезпечення 
інтересів її одержувачів та збалансованості показників державного бюджету, 
зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 5832 від 29.07.2021).

Прийняття законопроекту № 5832 дозволить: врегулювати розміри 
допомоги до 5 травня на законодавчому рівні; суттєво знизить кількість позовних 
заяв до судів та відповідно рішень судів і штрафних санкцій до органів 
соціального захисту населення;  зменшити соціальну напругу у суспільстві. Для 
реалізації норм вказаного законопроекту додаткова потреба у видатках до 
граничного обсягу доведеного Міністерством соціальної політики становить:
7,7 млн грн на рік.

Стосовно надання ветеранам війни пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг, нормами Закону № 3551 передбачено ветеранам війни від 50 - до                
100-відсотків знижки плати за користування житлово-комунальними послугами 
в межах норм споживання.

Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII (далі – 
Закон № 76) внесено до окремих законів України зміни (у тому числі до Закону 
№ 3551), якими передбачено з 01.07.2015 урахування доходу сім’ї при наданні 
пільг з оплати житлово-комунальних послуг, зокрема для учасників війни та осіб, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
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Пільги надаються, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї 
в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини 
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2021 році – 3 180 грн), 
у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Незалежно від доходів надаються пільги з оплати житлово-комунальних 
послуг особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, членам 
сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 (зі змінами) 
затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не 
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, 
пільговик має право отримувати пільги протягом дванадцяти місяців з місяця 
визначення відповідного права, якщо перевищує – орган соціального захисту 
населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на 
отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією.

Водночас, Рішенням Конституційного Суду України від 18.12.2018                       
№ 12-р/2018 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 9 
розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII (справа 
про соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей) (далі –                                
Рішення № 12-р) визнано такими, що не відповідають Конституції України                        
(є неконституційними), внесені Законом № 76 до Закону № 3551 зміни щодо: 

надання учасникам війни та особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого 
палива, скрапленого газу залежно від сукупного доходу сім’ї;

скасування пільгового проїзду учасникам війни, особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, на яких поширюється чинність 
Закону № 3551, а також компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного 
закладу і назад особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

У пункті 8 мотивувальної частини Рішення № 12-р зазначено, що для 
відновлення попереднього рівня соціального захисту або встановлення 
альтернативних варіантів компенсації скасованих пільг потрібно передбачити 
кошти у Державному бюджеті України, внести відповідні зміни до законів 
України. 

24 вересня 2021 року Верховна Рада України розглянула у першому 
читанні та прийняла за основу проект Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян 
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України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської 
Народної Республіки (реєстр. № 2038), поданий народним депутатом України 
Рубльовим В.В. та іншими народними депутатами України,  (далі – 
законопроект) (Постанова Верховної Ради України № 1785-IX від 24.09.2021).

Законопроектом передбачено відновити право учасників війни на 
безоплатний проїзд, а також надавати пільги на оплату житлово-комунальних 
послуг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються для всіх 
пільгових категорій, у тому числі для ветеранів війни, у межах установлених 
соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 
«Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування» (зі змінами).

Із урахуванням зазначеного соціальні нормативи наразі встановлено на 
рівні фактичного споживання послуг.

Нарахування пільги здійснює місцевий орган соціального захисту 
населення на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, 
які мають право на пільги.

Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій 
формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ 
«Ощадбанк» (на персональний обліковий запис одержувача пільги), з якого 
кошти спрямовуються банком лише на оплату житлово-комунальних послуг на 
підставі даних надавачів послуг, або за заявою пільговика – у грошовій 
готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика, 
відкритий в одному з уповноважених банків, або через виплатні об’єкти АТ 
«Укрпошта».

Надання певних видів пільг, компенсацій, гарантій та інших соціальних 
виплат залежить насамперед від фінансових можливостей держави, їх надання та 
визначення конкретних розмірів розглядається під час формування показників 
проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням 
основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, 
завдань бюджетної політики та прогнозного обсягу дохідної частини бюджету.

Запровадження додаткових гарантій окремим категоріям громадян має 
розглядатися комплексно з урахуванням фінансових можливостей держави, 
необхідності виконання вже прийнятих рішень стосовно соціального захисту 
населення та дотриманням принципу соціальної справедливості.

Щодо допомоги ветеранам в Україні в частині послуг із санаторно-
курортного лікування та психологічної реабілітації, Міністерством у справах 
ветеранів України визначено потреби сімей і дітей загиблих в АТО/ООС та 
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тяжкопоранених учасників АТО/ООС, сформовано та передано благодійним 
організаціям списки для надання допомоги 38 дітям. А також реалізовано 
перший етап розробки програмного забезпечення інформаційного онлайн 
довідника з наявної допомоги ветеранам в Україні в частині послуг із санаторно-
курортного лікування та психологічної реабілітації, який в подальшому стане 
частиною загальної інформаційної системи Мінветеранів і забезпечить 
автоматизацію та інформаційний супровід процесу надання відповідних послуг, 
що дозволить користувачам оперативно взаємодіяти з Міністерством у справах 
ветеранів України, ветеранами та організаціями/ особами, що надають такі 
послуги.

Забезпечено бланками посвідчень особи з інвалідністю внаслідок війни, 
бланками-вкладками до них, нагрудними знаками для зазначеної категорії 
ветеранів війни, бланками листів талонів на пільговий проїзд територією 
України та СНД.

Забезпечення житлом учасників АТО/ООС з інвалідністю 1 і 2 груп та 
членів сімей загиблих за бюджетною програмою КПКВК 1511040 «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-
8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» (постанова КМУ № 719 
від 19.10.2016, далі – постанова № 719).

Протягом 2021 року забезпечено виплату грошової компенсації 242 особам 
вищезазначеної категорії на загальну суму 313 292,9 тис. гривень. 

З цією метою Урядом затверджено 2 розпорядження про розподіл 
субвенції та перерозподіл додаткового обсягу субвенції (розпорядження КМУ 
від 23.06.2021 №  687-р, від 24.11.2021 № 1482-р).

Удосконалено положення постанови № 719, зокрема, в частині визначення 
черговості виплати грошової компенсації з урахуванням правового статусу, 
надання права на призначення грошової компенсації утриманцям особи, яка 
загинула (померла), а також виплати призначеної грошової компенсації членам 
родини учасника АТО/ООС у разі його смерті тощо (постанова Кабінет Міністрів 
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України від 11.08.2021 № 846 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719»).

Забезпечення житлом ВПО з числа учасників АТО/ООС за бюджетною 
програмою КПКВК 1511050 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та 
які потребують поліпшення житлових умов» (постанова Кабінету Міністрів 
України № 280 від 28.04.2018, далі – постанова № 280).

Протягом 2021 року забезпечено виплату грошової компенсації 357 особам 
вищезазначеної категорії на загальну суму 531 284,0 тис. гривень.

З цією метою Урядом затверджено 2 розпорядження про розподіл 
субвенції та перерозподіл додаткового обсягу субвенції (розпорядження КМУ 
від 16.06.2021 №  654-р, від 17.11.2021 № 1444-р).

З метою удосконалення положень постанови № 280, зокрема, в частині 
визначення черговості виплати грошової компенсації, обчислення розміру 
грошової компенсації з урахуванням наявної у власності жилої площі, а також 
виплати призначеної грошової компенсації членам родини учасника ВПО з числа 
учасників АТО/ООС у разі його смерті тощо Мінветеранів опрацьовується 
відповідний проект постанови. 

Для врегулювання проблемних питань, пов’язаних із квартирним обліком 
ВПО АТО/ООС в частині спрощення адміністративної процедури взяття їх на 
квартирний облік, збереження попереднього часу перебування їх на квартирному 
обліку у разі переїзду в іншу місцевість, визнання потребуючими поліпшення 
житлових умов ВПО з числа АТО/ООС-добровольців Мінветеранів було 
розроблено проект акта, який прийнято Урядом (постанова КМУ від 19.05.2021 
№ 492 «Про внесення змін до Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР».

Забезпечення житлом учасників бойових дій на території інших держав та 
членів сімей загиблих за бюджетною програмою КПКВК 1511060 «Субвенція з 
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державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» (постанова 
КМУ № 214 від 28.03.2018, далі – постанова № 214).

Протягом 2021 року забезпечено  виплату грошової компенсації 46 особам 
вищезазначеної категорії на загальну суму 57 021,3 тис. гривень.

З цією метою Урядом затверджено 2 розпорядження про розподіл 
субвенції та перерозподіл додаткового обсягу субвенції (розпорядження КМУ 
від 02.06.2021 № 573-р, від 24.11.2021 № 1482-р).

Удосконалено положення постанови № 214 (постанова КМУ від 21.07.2021 
№ 811 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. №214»).

Забезпечення житлом учасників Революції Гідності та членів родин 
загиблих за бюджетною програмою КПКВК 1511070 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з 
інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 
здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» (постанова 
КМУ № 206 від 20.02.2019, далі – постанова № 206). Протягом 2021 року 
планується забезпечити виплату грошової компенсації 14  особам 
вищезазначеної категорії на загальну суму 15 477,7 тис. гривень.

З цією метою Урядом затверджені розпорядження про розподіл субвенції 
та перерозподіл додаткового обсягу субвенції (розпорядження від 02.06.2021 
№ 570-р та  від 17.11.2021 № 1444-р).

Удосконалено положення постанови № 206 (постанова КМУ від 11.08.2021 
№ 845 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2019 р. № 206»).

З метою здійснення заходів щодо покращення житлового забезпечення 
захисників України та членів їх сімей з урахуванням обґрунтованих потреб і 
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можливостей зазначених категорій осіб у поєднанні з можливостями 
територіальних громад, регіонів та держави в цілому з включенням принципів 
державно-приватного партнерства та пільгового кредитування Мінветеранів 
розроблено та прийнято Урядом розпорядження КМУ від 09.06.2021 № 618 «Про 
схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми забезпечення 
реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, на період до 2025 року».

Мінветеранів разом із місцевими органами влади, органами місцевого 
самоврядування, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України», Всеукраїнською асоціацією громад, Всеукраїнською 
асоціацією об’єднаних територіальних громад опрацьовує питання розроблення 
проекту вищезазначеної Державної програми з урахуванням досвіду на 
місцевому рівні.

У напрямку формування та реалізації державної політики у сфері 
психологічної реабілітації, реалізації освітніх програм та професійної адаптації, 
санаторно-курортного лікування, медичної допомоги, розвитку фізичної 
культури і спорту серед ветеранів та членів їх сімей Мінветеранів розроблено 
низку нормативно-правових актів,  зокрема:

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, 
спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соціального захисту ветеранів 
війни», підтриманого Урядом та направленого на розгляд Верховної Ради 
України (реєстр. № 6350 від 25.11.2021), яким передбачається внесення змін до 
законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
«Про зайнятість населення», «Про соціальні послуги» в частині посилення 
соціальної захищеності ветеранів війни та членів їх сімей на державному і 
місцевому рівнях, зокрема щодо:

встановлення права ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність 
Закону, на отримання  послуг із психологічної реабілітації та освітніх послуг у 
сфері освіти дорослих; 

розроблення державних, регіональних (обласних, районних) та місцевих 
(міських, сільських, селищних) програм соціального захисту ветеранів війни та 
членів їх сімей, спрямованих на реалізацію стратегії розвитку соціального і 
правового захисту, надання пільг та гарантій ветеранам війни та членам їх сімей;

віднесення ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб, на яких 
поширюється чинність Закону, до категорії громадян, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я Міністерства 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 
України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 
Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої 
влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими 
формуваннями, особам, визначеним пунктами 7, 11-14 частини другої статті 7 
Закону.

Це дозволить особам з інвалідністю внаслідок війни, які втратили здоров’я, 
захищаючи Україну, отримувати якісні медичні послуги незалежно від 
підпорядкування медичного закладу. 

- постанову Кабінету Міністрів України від 10.03.2021 № 190 «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою розширено 
можливості ветеранів, у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є 
особами працездатного віку з відповідною професійною освітою шляхом 
отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-
кваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації, спеціалізації, у тому числі із 
скороченим строком навчання, що передбачає можливість здобуття першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти особам, які мають освітньо-професійні 
ступінь «молодший спеціаліст» або «фаховий молодший бакалавр», починаючи 
з ІІ (ІІІ) курсу та/або за окремими освітніми програмами;

- постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 595, якою 
внесено зміни до Порядку використання коштів, затвердженого постановою 
КМУ від 12.07.2021 № 497, якими до переліку міжнародних спортивних змагань 
«Ігри Нескорених» додали міжнародні спортивні змагання «Ігри Воїнів»;

- постанову Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 667, якою 
затверджено План дій на 2021-2025 роки щодо реалізації Національної стратегії 
розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів 
їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

- постанову Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1129, якою 
внесено зміни до порядків, затверджених постановами Кабінет Міністрів 
України від 12.07.2017 № 497 і від 27.12.2017 № 1057. Змінами, які набирають 
чинності 01.01.2022, передбачено ведення Мінветеранів Реєстру постачальників 
послуг із психологічної реабілітації, затвердження Стандарту психологічної 
реабілітації, проведення щоквартального моніторингу та щорічної оцінки якості 
послуг із психологічної реабілітації;

- постанову Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1188, якою 
затверджено Державний соціальний стандарт фізкультурно-спортивної 
реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни. Це сприятиме створенню в Україні належних умов для 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#n8
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фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів, а також стимулюватиме 
формування та розвиток конкурентного ринку цих послуг;

- постанову Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1190, якою 
утворено Міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження 
системи переходу від військової служби до цивільного життя, а також 
затверджено її Положення та склад;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 793 «Деякі 
питання організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її 
участі у 2021 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів» щодо 
визначення відповідальності центральних органів виконавчої влади, обласних та 
Київської міської державних адміністрацій у підготовці та участі збірної 
команди України з числа ветеранів в зазначених змаганнях у США у 2021 році.

Міністерство у справах ветеранів визначено головним розпорядником 
коштів за бюджетною програмою КПКВК 1501040 «Заходи із психологічної 
реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-
курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні 
заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких 
осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків». 

У поточному році дію вказаної бюджетної програми вперше поширено на 
членів сімей загиблих (померлих) захисників України, а програму психологічної 
реабілітації – на членів сімей учасників АТО/ООС, постраждалих учасників 
Революції Гідності» (далі – КПКВК 1501040) розподілено і визначено планові 
показники бюджетної програми, доведено їх до обласних департаментів 
соціального захисту населення, надано пропозиції до паспорта бюджетної 
програми, розроблено та затверджено зміни до відповідних порядків 
використання коштів у зв’язку із зміною назви бюджетної програми, проведено 
перерозподіл коштів за напрямами бюджетної програми за пропозиціями 
регіональних органів соціального захисту населення.

Протягом січня-листопада 2021 року в межах КПКВК 1501040:
- за напрямом «Заходи з психологічної реабілітації» укладено договори про 

надання відповідних послуг 5 952 особам, з них отримали послуги із 
психологічної реабілітації – 5 191 особа;

- за напрямом «Санаторно-курортне лікування» укладено договори про 
надання відповідних послуг 7 305 особам, з них отримали послуги з санаторно-
курортного лікування – 6 823 особи (в т. ч. 8 особам виплачено компенсацію 
замість санаторно-курортного лікування). Санаторно-курортне лікування 
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здійснювалося у 85 санаторно-курортних закладах першої та вищої 
акредитаційної категорії.

Щодо медичного забезпечення та реабілітації ветеранів війни та членів їх 
сімей, Мінветеранів спільно з Національною службою здоров’я України 
додатково до Програми медичних гарантій узгоджено внесення семи 
діагностично-споріднених груп при лікуванні віддалених наслідків мінно-
вибухової травми з підвищеними коефіцієнтами та включено до проєкту 
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році». 

Спільно з членами Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів – народними депутатами України прийнято участь у засіданнях 
Координаційної Ради Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації 
(протезування) військовослужбовців, поранених під час антитерористичної 
операції. Прийнято рішення надати фінансову підтримку для реалізації 
наступних проектів: 

- закупівлі спортивного обладнання Бородянському центру соціально-
психологічної реабілітації населення (75 тис. євро); 

- проведення навчання (післядипломної освіти) психологів госпіталів 
ветеранів війни згідно із стандартами США та НАТО (164 тис. євро). 

- надання фінансової допомоги у розмірі 165 тис. євро у підтримці заходів 
в рамках участі української збірної в міжнародних змаганнях «Warrior Games» 
для військовослужбовців та ветеранів, що отримали травми, поранення та 
захворювання під час виконання службових обов’язків в зоні бойових дій, які 
відбудуться у 2022 році, м. Орландо (Флорида), США.

У 2021 році міжнародні спортивні змагання «Ігри Воїнів» додано до 
переліку міжнародних спортивних змагань «Ігри Нескорених». Для участі в 
змаганнях проведено відбір кандидатів та сформовано національну збірну 
команду України, до складу якої увійшли 40 ветеранів війни, які отримали 
травми, поранення, контузії або захворювання під час захисту Батьківщини.

З метою підготовки збірних команд з числа ветеранів до участі в 
міжнародних спортивних змаганнях було проведено чотири навчально-
тренувальні збори в м. Києві та м. Дніпрі із загальної фізичної підготовки та з 
баскетболу на візках.

Відповідно до листів Фундації Ігор Нескорених та Організаційного 
комітету Ігор Нескорених в Гаазі міжнародні спортивні змагання «Іnvictus 
Games» у Гаазі перенесено на 2022 рік.

З метою підтримки спортивної реабілітації та соціальної реінтеграції 
зазначеної категорії осіб підписано:
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Меморандум про стратегічну співпрацю із Всеукраїнською федерацією 
гольфу;

Меморандум про співпрацю Міністерства у справах ветеранів України, 
Міністерства молоді і спорту та громадським об’єднанням «Українська асоціація 
футболу».

У рамках спільного проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні та 
Мінветеранів проведено 10 регіональних круглих столів на тему «Організація у 
громадах соціальної і психологічної допомоги ветеранам війни», за результатами 
яких готуються рекомендації для місцевих органів влади та постачальників 
соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах з організації 
психосоціальної допомоги ветеранам та членам їх сімей.

5 центрами соціально-психологічної реабілітації населення, що належать 
до сфери управління Мінветеранів, протягом звітного періоду було надано 
54 113 послуг (при плановому річному показнику 51 000), з них 18 235 послуг 
ветеранам, 16 565 - членам їх сімей, 19 313 – іншим категоріям отримувачів 
послуг. 

Планові показники діяльності центрів виконано на 106%, незважаючи на 
запровадження на території України карантинних заходів для запобігання 
поширенню COVID-19. Якщо частка таких послуг у минулому році становила 
56% від загальної кількості, то у поточному році – 64%;

- за напрямом «Заходи з соціальної та професійної адаптації» укладено 
договори про професійне навчання 3 313 осіб, з них пройшли професійне 
навчання – 2 364 особи.

Крім того, члени Комітету разом з Міністерством у справах ветеранів 
ініційовано питання щодо професійної адаптації, сприяння зайнятості ветеранів 
війни та членів їх сімей, у тому числі стимулювання розвитку підприємницької 
ініціативи серед ветеранів війни, яке включено та визначено одним з основних 
завдань Національної економічної стратегії на період до 2030 року. 

За пропозиціями Мінветеранів до Стратегії людського розвитку, 
затвердженої Указом Президента України від 02.06.2021 № 225/2021, включена 
Оперативна ціль 4.11. щодо забезпечення послугами із професійної адаптації та 
психологічної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей.

Щодо підвищеної допомоги по безробіттю учасникам бойових дій, 
Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 11 травня 2021 
року Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув 
проект Закону України про внесення змін до статті 23 Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 
(щодо встановлення підвищеного мінімального розміру допомоги по безробіттю 
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учасникам бойових дій) (реєстр. № 4160), поданий народними депутатами 
України Остапенком А.Д., Третьяковою Г.М. та іншими народними депутатами.

Законопроектом пропонується в Законі України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття» встановити, що 
допомога по безробіттю особі, яка відповідно до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» є учасником антитерористичної 
операції та іншим ветераном війни, не може бути нижче двократного фактичного 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Реалізація відповідних 
законодавчих змін, дасть можливість посилити соціальні гарантії для учасників 
бойових дій, шляхом встановлення мінімального розміру допомоги по 
безробіттю для таких осіб у підвищеному розмірі.

Щодо забезпечення успішної соціальної адаптації ветеранів війни та 
створення сприятливих передумов переходу від військової служби до цивільного 
життя. Мінветом укладено договори про співпрацю та взаємодію з 31 провідним 
закладом вищої освіти. У 2021-2022 навчальному році з числа ветеранів війни 
здобувають освітній ступінь «фаховий молодший бакалавр» – 227 осіб, 
«бакалавр» - 10 219 осіб, «магістр» - 24 особи, а також з числа дітей ветеранів 
війни – «фаховий молодший бакалавр» – 3 463 особи, «бакалавр» - 7 257 осіб, 
«магістр» - 305 осіб.

Реалізовано спільні пілотні проекти на базі Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили, Університету банківської справи (м. Львів), Університету 
митної справи та фінансів (м. Дніпро) за навчально-освітніми програмами, 
спрямованими на підвищення кваліфікації: 

у сфері «Кібербезпеки» підготовлено 46 осіб з числа ветеранів війни, які 
отримали відповідні сертифікати; 

у сфері «Розвиток підприємницьких ініціатив у різних сферах» - 48 осіб з 
числа ветеранів війни.

Таке навчання сприяло їх участі у регіональних конкурсах бізнес-планів 
для отримання фінансової підтримки на розвиток власної справи. За 
результатами конкурсів переможцями в Миколаївській області визначено 5 осіб 
з числа зазначеної категорії, у Львівський області 4 особи, які отримали 
відповідну фінансову підтримку від 50 тис. до 100 тис. гривень.

За ініціативи Мінветеранів внесено зміни до Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників (Випуск 87 «Житлове та комунальне 
господарство населених пунктів»), якими ветеранам війни передбачено 
зарахування до стажу роботи у галузі житлового-комунального господарства час 
проходження військової служби на посадах у квартирно-експлуатаційних 
органах.
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Розроблено та затверджено Програму професійного навчання і проведення 
підвищення кваліфікації в сфері управління житловим фондом за спеціалізацією 
«менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

З метою сприяння підприємницьким ініціативам ветеранів на базі 
Уманського національного університету садівництва проведено засідання у 
форматі «круглого столу» на тему «ВЕТЕРАН. ОСВІТА. AGROSTART-UP» за 
участі 30 осіб з числа ветеранів-підприємців, представників центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, державного центру зайнятості, закладів 
вищої освіти, громадських організацій, ЗМІ. 

Під час заходу обговорено актуальні питання щодо створення 
комфортного освітнього середовища для ветеранів війни та членів їх сімей, і 
підтримки їх підприємницьких ініціатив у агропромисловому комплексі на рівні 
держави та регіону.

За результатами засідання університетом розроблено проекти освітніх 
програм розвитку ветеранів війни за напрямами аграрної сфери,  у тому числі з 
наданням протягом року після закінчення навчання менторської підтримки та 
консультування.

На сьогодні питання створення системи переходу з військової служби до 
цивільного життя – важлива інституційна реформа на реалізацію Цілей 
партнерства Україна – НАТО. 

Програмою Президента України у сфері захисту прав ветеранів на період
з 2021 до 2024 року, Стратегією людського розвитку, Програмою діяльності 
Кабінету Міністрів України на 2021-2024 роки це питання визначено як одне із 
пріоритетних напрямків формування та реалізації державної політики у 
зазначеній сфері. 

Урядом ухвалено постанову КМУ від 17.11.2021 № 1190 «Про утворення 
Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження системи 
переходу від військової служби до цивільного життя», яка визначає механізм 
запровадження системи переходу з військової кар’єри до цивільного життя 
шляхом консолідації та прийняття узгоджених позицій на національному рівні.

Пріоритетними завданнями зазначеної робочої групи є визначення шляхів, 
механізму і способів вирішення як проблемних питань ветеранів війни, так і 
створення сприятливих умов для їх переходу від військової служби до 
цивільного життя з урахуванням ґендерного компонента, розроблення 
пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань системи 
переходу.

Щодо питання впровадження електронного посвідчення ветерана. Комітет 
з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув проект Закону 
України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 
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функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження 
електронного посвідчення ветерана (реєстр. № 5694) та опрацював у робочій 
групі його до розгляду у другому читанні.

Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), що 
надаватимуть особі, якій із використанням засобів Єдиного державного реєстру 
ветеранів війни оформлено посвідчення ветерана війни, можливість нарівні або 
замість зазначеного посвідчення (документа у паперовій формі) завантажувати 
та використовувати на території України мобільний застосунок (котрий 
відображатиме інформацію під назвою «е-посвідчення ветерана»).

Президент України – Володимир Зеленський 06.01.2022 року підписав 
Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 
функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження 
електронного посвідчення ветерана. 

Відповідний Закон України забезпечить можливість безперешкодного 
використання громадянами України е-посвідчення ветерана та створить правові 
підстави налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним 
державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, 
довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем 
(адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Щодо пенсійного забезпечення ветеранів та прирівняним до них особам, за 
даними Міністерства соціальної політики України, до пенсій по інвалідності та 
за вислугу років, призначених за нормами Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
від 09.04.1992 № 2262-ХІІ (далі –Закон № 2262), відповідно до статусу особи 
встановлюються підвищення, надбавки, а також адресні допомоги.

Основний розмір пенсії, по інвалідності та за вислугу років призначений 
згідно із Законом № 2262 для осіб з інвалідністю внаслідок війни збільшується 
на 25 % згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381 
«Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств 
населення».

До пенсії встановлюються підвищення особі з інвалідністю внаслідок 
війни згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII у відсотках від прожиткового 
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність залежно від групи 
інвалідності: І група – 50 %; ІІ група – 40 %; ІІІ група – 30 %; щомісячна цільова 
грошова допомога на прожиття відповідно до Закону України «Про поліпшення 
матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни» від 16.03.2004 № 1603-IV.
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Мінімальна пенсійна виплата (з урахуванням надбавок, підвищень, 
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат 
до пенсій, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) згідно із постановою 
Кабінету Міністрів України 28.07.2010 № 656 «Про встановлення щомісячної 
державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та 
учасникам бойових дій» (зі змінами) не може бути меншою для осіб з 
інвалідністю внаслідок війни I, ІІ, ІІІ груп відповідно, 650 % (з 01.07.2021 –
12 051 грн, з 01.12.2021 –12 571 грн), 525 % (з 01.07.2021 – 9 733,5 грн,
з 01.12.2021 – 10 153,5 грн), 360 % (з 01.07.2021 – 6 674,4 грн, з 01.12.2021 –
6 962,4 грн), а для учасників бойових дій 210 % (з 01.07.2021 – 3 893,4 грн,
з 01.12.2021 – 4 061,4 грн) прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2021                  
№ 713 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» з 01.07.2021 
особам, яким призначено пенсію до 01.03.2018 відповідно до Закону № 2262 
(крім військовослужбовців строкової служби), до розмірів їхніх пенсій 
установлюється щомісячна доплата в сумі 2 000 грн, яка враховується під час 
подальших підвищень розмірів пенсій.

З 1 березня 2022 року пенсії, призначені за нормами Закону № 2262, 
збільшені на 14 %  на умовах визначених постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.02.2022 № 118 «Про індексацію пенсій та заходи щодо 
підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 
2022 році».

30 квітня 2022 р. набрали чинності зміни до статті 64 Закону № 2262 щодо 
проведення щорічної індексації  пенсій, призначених за нормами Закону № 2262, 
якщо такі пенсії не були перераховані у зв’язку із збільшення грошового 
забезпечення для військовослужбовців. На виконання прийнятих змін до законів 
прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 727 «Деякі 
питання індексацій пенсій», якою визначено загальний механізм індексації всіх 
пенсій починаючи з 01.03.2023.

З 2 квітня 2022 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» щодо пенсій в разі втрати годувальника» від 24 
березня 2022 року № 2146-IX (далі – Закон № 2146) змінено умови визначення 
розміру пенсії в разі втрати годувальника за загиблого (померлого) 
військовослужбовця. Відповідно до Закону № 2146 органами Пенсійного фонду 
України перерахували пенсії в разі втрати годувальника та визначили кожному з 
батьків, дружині по 70 відсотків від відповідного грошового забезпечення, а на 
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двоє і більше (без урахування батьків, дружини) по 50 відсотків відповідного 
грошового забезпечення.

Із урахуванням рішення Уряду кожному члену сім’ї загиблого 
військовослужбовця виплата здійснюється у розмірі не менше 7 800 грн –  на 
кожного з батьків, дружину та  6 100 грн –  на кожного з дітей.

З 1 жовтня 2022 року мінімальні розміри пенсій по інвалідності ще 
збільшаться. Починаючи з 1 березня 2023 року, визначені статтею 22 Законом 
№ 2262, мінімальні розміри пенсій по інвалідності щороку будуть індексуватися.

Здійснені заходи у 2021 – 2022 роках обумовили збільшення на 55 відсотків 
середнього розміру військових пенсій для 543,5 тис. осіб з 5 808 грн на липень 
2021 до 8 992  грн у серпні 2022 року.

Зважаючи на вищевикладене, учасники слухань у Комітеті Верховної Ради 
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендують:

1. Щодо уточнення законодавчих норм, які врегульовують 
питання надання відповідних статусів для визначення категорій осіб, які 
визнаються ветеранами війни.

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» щодо уточнення норм, що врегульовують питання 
визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни (реєстр. № 4388);

2. Кабінету Міністрів України забезпечити впродовж 2022 року забезпечити 
виконання Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та 
запровадження електронного посвідчення ветерана.

3. Міністерству у справах ветеранів України до 01 жовтня 2022 року 
звітувати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів щодо діяльності Міжвідомчої комісією з питань розгляду 
матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової 
грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких 
інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»

2. Щодо осучаснення законодавчих актів та врегулювання низки 
соціальних питань особам, які стали на захист суверенітету та 
територіальної цілісності України та членів їх сімей (сімей загиблих 
захисників)
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1. Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону України про 
Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389).

2. Кабінету Міністрів України впродовж 2022 року:
- постійно вживати заходів для підвищення рівня пенсійного забезпечення 

осіб та сімей, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності 
держави;

- забезпечити виконання Закону України про внесення змін до деяких 
законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного 
реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.

3. Міністерству у справах ветеранів України до 01 жовтня 2022 року 
опрацювати питання і подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:

 - забезпечення послугами із професійної адаптації та психологічної 
реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей;

- впровадження державної програми забезпечення житлом учасників 
бойових дій та осіб з інвалідністю в наслідок війни ІІІ групи з числа учасників 
антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та учасників бойових дій 
на території інших держав;

4. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.

3. Щодо виплати разової грошової допомоги до 5 травня
1. Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону України:
- про внесення змін до деяких законів України щодо визначення розміру 

щорічної разової грошової допомоги до 5 травня (реєстр. № 5832).
2. Кабінету Міністрів України впродовж 2022 року розробити законодавчі 

пропозиції з метою виконання рішень Конституційного суду.
3. Міністерству фінансів України до 01 жовтня 2022 року внести пропозиції 

до проекту Державного бюджету додатково до бюджетної програми 2501150 
«Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських 
переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною» передбачити видатки в сумі 9,9 млрд 
гривень.

4. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.

4. Стосовно надання ветеранам війни пільг на оплату житлово-
комунальних послуг
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1. Верховній Раді України прискорити розгляд проектів законів України:
- про внесення змін до деяких законів України щодо визначення розміру 

щорічної разової грошової допомоги до 5 травня (реєстр. № 5832);
- про Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389).
2. Кабінету Міністрів України впродовж 2022 року постійно вживати 

заходів для підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб та сімей, які брали 
участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави;

3. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.

5. Щодо допомоги ветеранам в Україні в частині послуг із 
санаторно-курортного лікування та психологічної реабілітації

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проектів законів України:
- про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо надання 
медичної допомоги демобілізованим чи звільненим у запас військовослужбовців, 
які брали участь в АТО/ООС та отримали статус учасника бойових дій) (реєстр. 
№ 4260);

- про Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389).
2. Кабінету Міністрів України впродовж 2022 року:
- постійно вживати заходів для підвищення рівня пенсійного забезпечення 

осіб та сімей, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності 
держав. 

3. Міністерству у справах ветеранів України до 01 жовтня 2022 року 
опрацювати питання і подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:

- забезпечення послугами із професійної адаптації та психологічної 
реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей.

3. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.

6. Забезпечення житлом учасників АТО/ООС з інвалідністю 1 і 2 
груп та членів сімей загиблих

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону України про 
Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити впродовж 2022 року 
впровадження державної програми забезпечення житлом учасників бойових дій 
та осіб з інвалідністю в наслідок війни ІІІ групи з числа учасників 
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антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та учасників бойових дій 
на території інших держав.

3. Міністерству у справах ветеранів України до 01 жовтня 2022 року 
опрацювати питання і подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
впровадження державної програми забезпечення житлом учасників бойових дій 
та осіб з інвалідністю в наслідок війни ІІІ групи з числа учасників 
антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та учасників бойових дій 
на території інших держав.

3. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.

7. Забезпечення житлом ВПО з числа учасників АТО/ООС
1. Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону України про 

Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити впродовж 2022 року 

впровадження державної програми забезпечення житлом учасників бойових дій 
з числа ВПО.

3. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.

8. Забезпечення житлом учасників бойових дій на території інших 
держав та членів сімей загиблих

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визнання депортованими 
громадян України, які у 1944–1951 роках були примусово переселені з території 
Польської Народної Республіки (реєстр. № 2038);

2. Кабінету Міністрів України впродовж 2022 року постійно вживати 
заходів для підвищення рівня соціального забезпечення осіб та сімей, які брали 
участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави.

2. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.

9.  Забезпечення житлом учасників Революції Гідності та членів 
родин загиблих

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону України про 
Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389);
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2. Кабінету Міністрів України впродовж 2022 року постійно вживати 
заходів для підвищення рівня соціального забезпечення осіб та сімей, які брали 
участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави.

3. Міністерству у справах ветеранів України  до 01 жовтня 2022 року 
опрацювати питання і подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
впровадження державної програми забезпечення житлом учасників Революції 
Гідності та членів родин загиблих;

4. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.

10.  Щодо формування та реалізації державної політики у сфері 
психологічної реабілітації, реалізації освітніх програм та професійної 
адаптації, санаторно-курортного лікування, медичної допомоги, розвитку 
фізичної культури і спорту серед ветеранів та членів їх сімей

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону України про 
Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389).

2. Кабінету Міністрів України впродовж 2022 року:
- постійно вживати заходів для підвищення рівня пенсійного забезпечення 

осіб та сімей, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності 
держави;

- розробити законодавчі пропозиції з метою забезпечення доступу 
дорослого населення з числа осіб та сімей учасників АТО/ООС до навчальних і 
освітніх послуг, оплати їх вартості, професійної орієнтації та супроводу 
дорослих під час навчання, а також залучення місцевих органів влади до 
реалізації заходів з навчання дорослих тощо.

3. Міністерству у справах ветеранів України до 01 жовтня 2022 року 
опрацювати питання і подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
забезпечення послугами із професійної адаптації та психологічної реабілітації 
ветеранів війни та членів їх сімей.

4. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.

11.  Щодо медичного забезпечення та реабілітації ветеранів війни та 
членів їх сімей

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проектів законів України:
- про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо надання 
медичної допомоги демобілізованим чи звільненим у запас військовослужбовців, 
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які брали участь в АТО/ООС та отримали статус учасника бойових дій) (реєстр. 
№ 4260);

- про Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389).
2. Кабінету Міністрів України впродовж 2022 року постійно вживати 

заходів для підвищення рівня соціального забезпечення осіб та сімей, які брали 
участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави.

12.  Щодо підвищеної допомоги по безробіттю учасникам бойових 
дій

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проектів законів 
України:

- про внесення змін до статті 23 Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття» (щодо встановлення 
підвищеного мінімального розміру допомоги по безробіттю учасникам бойових 
дій) (реєстр. № 4160);

- про Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389).

13.  Щодо забезпечення успішної соціальної адаптації ветеранів 
війни та створення сприятливих передумов переходу від військової служби 
до цивільного життя

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону України про 
Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389).

2. Кабінету Міністрів України впродовж 2022 року розробити законодавчі 
пропозиції з метою забезпечення доступу дорослого населення з числа осіб та 
сімей учасників АТО/ООС до навчальних і освітніх послуг, оплати їх вартості, 
професійної орієнтації та супроводу дорослих під час навчання, а також 
залучення місцевих органів влади до реалізації заходів з навчання дорослих 
тощо.

3. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.

14.  Щодо питання впровадження електронного посвідчення 
ветерана

1. Кабінету Міністрів України впродовж 2022 року забезпечити 
приведення нормативно правових актів у відповідність до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування 
Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного 
посвідчення ветерана».
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15.  Щодо пенсійного забезпечення ветеранів та прирівняним до них 
особам

1. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів для забезпечення виконання регіональних програм 
щодо соціального захисту прав ветеранів за рахунок місцевих бюджетів.


