
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК  

до проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України 

щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня” 

 

За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, в 

Україні перебуває на обліку 938 847 отримувачів щорічної разової грошової 

допомоги до 5 травня, передбаченої законами України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських 

переслідувань”. Зокрема: 

учасників бойових дій – 446 348; 

осіб з інвалідністю внаслідок війни: 

І групи – 17 470; 

ІІ групи – 53 220; 

ІІІ групи – 42 106; 

учасників війни – 243 428; 

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 136 136; 

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 14. 

За інформацією Міністерства соціальної політики України, Законом 

України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” на виплату щорічної 

разової грошової допомоги до 5 травня передбачено видатки в обсязі 

1 382 540,6 тис. гривень. 

Ураховуючи, що Законом України „Про Державний бюджет України 

на 2021 рік” прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (далі – 

ПМ), встановлено в розмірі 1 769 грн, загальна потреба в коштах у 2021 році 

складає 1 390 268,24 тис. грн (1,390 млрд грн), у тому числі: 

для учасників бойових дій (85 % ПМ): 446 348 осіб х 1503,65 =  

671 151 170,2 грн; 

для осіб з інвалідністю внаслідок війни:  

1 групи (255 % ПМ) – 17 470 осіб х 4 510,95 грн = 78 806 296,5 грн; 

2 групи (225 % ПМ) – 53 220 осіб х 3 980,25 грн = 211 828 905 грн; 

3 групи (195 % ПМ) – 42 106 осіб х 3 449,55 грн = 145 246 752,3 грн; 

учасників війни (35% ПМ) – 243 428 осіб х 619,15 грн = 150 718 446,2 грн; 

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (55 % ПМ) – 

136 136 осіб х 972,95 грн = 132 453 521,2 грн; 

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, (255% ПМ) – 

14 осіб х 4 510,95 грн = 63 153,3 гривень. 

Додаткова потреба у коштах становить: 1 390 268,24-1 382 540,6 тис. 

грн = 7 727,64 тис. гривень. 

Джерелом покриття зазначеної додаткової потреби у коштах може бути 

збільшення дохідної частини Державного бюджету України від: 

- грального бізнесу; 

- детінізації економіки та легалізації заробітної плати; 

- економії коштів фонду боротьби з COVID-19. 


