
Виплати до 5 травня

Надання статусу УБД учасникам 
Майдану

У законопроекті № 5697 Кабмін пропонує внести зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» (далі - Закон) та розширити коло осіб, які вважаються учасниками бойових дій 
(УБД). Згідно проекту № 5697 статус УБД має надаватися учасникам Революції Гідності, які отримали 
тілесні ушкодження, що не призвели до інвалідності. 

До другого читання у законопроект були внесені правки, спрямовані на уточнення положень стосовно 
надання статусів члена сім’ї загиблого та інваліда війни. Чинна редакція Закону передбачає надання 
статусу члена сім’ї загиблого, особам, чий родич загинув внаслідок поранення, контузії або каліцтва. 
Однак не враховує настання смерті через захворювання, набуте в АТО. Аналогічна ситуація і з статусом 
інваліда війни.

Проблема потребує якнайшвидшого розв’язання та прийняття Верховною Радою відповідного рішення 
для усунення розбіжностей в законодавстві та посилення соціального захисту членів сімей загиблих та 
інвалідів війни. 

5 квітня Кабінет Міністрів прийняв рішення про збільшення суми щорічної  виплати до 5 травня 
(Постанова №223) у таких розмірах: 

1) інвалідам війни:  I групи – 3500 грн,       II групи – 3100 грн,        III групи – 2700 грн;
2) УБД – 1200 грн;
3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3500 грн;
4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) 
померлих УБД, учасників війни – 600 гривень.

Як отримати допомогу? УБД, які звільняються у запас до 30.04.2017, необхідно подати заяву до 
районного військкомату про виплату допомоги (форма заяви є у військкоматі); посвідчення УБД; 
реквізити банківського рахунку, на який будуть перераховані кошти.

Заяви та документи не подають і отримують виплату автоматично:
• інваліди війни − кошти будуть нараховані на банківський рахунок або у поштовому відділенні
• УБД, які служать − кошти будуть нараховані на банківський рахунок або готівкою у військовій частині
Всі кошти повинні бути нараховані до 05.05.17 р. В разі ненарахування даних або з інших питань 
звертайтеся в органи соцзахисту за місцем реєстрації.
Увага! Якщо ви не встигли подати заяву до 30.04.2017, можна звернутися за допомогою до 30.09.2017.

від 10.04.2017ВІСНИК №40

Надання членам сімей загиблих пільг 
без урахування середньомісячного 
доходу сім'ї 

На сьогодні члени сімей загиблих отримують пільги на отримання ліків, зубопротезування, квартплату, 
комунальні послуги в разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї  в розрахунку на одну особу не 
перевищує  2 240 грн (гранична сума, що дає право на податкову соціальну пільгу). Для УБД та інвалідів 
війни такого обмеження немає.

Законопроектом №5713 пропонується відмінити прив’язку до доходу для отримання  пільг для членів 
сімей загиблих. На голосування також винесений альтернативний законопроект №5713-1, який містить 
аналогічну норму щодо членів сімей загиблих, а також учасників війни та осіб, що мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною. 

Основним принципом соціального забезпечення є відповідність соціальної допомоги індивідуальним 
потребам особи. Тому у першу чергу необхідно формувати політику переходу від системи пільг до 
надання послуг, адресної допомоги та системи, яка б стимулювала розвиток можливостей соціально 
незахищених осіб. 

Законопроекти №5713, №5713-1 пропонують розширити коло осіб, які можуть отримувати пільги 
незалежно від їхніх реальних потреб, що не стане поштовхом до системних змін, а призведе лише до 
необґрунтованих видатків з державного бюджету. 


