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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

“Про внесення змін до деяких законів України 

щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня” 
 

Зміст положення акта законодавства  Зміст відповідного положення проекту акта  

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, 

прирівняним до них 

Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі 

пільги: 

… 

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій 

виплачується разова грошова допомога у розмірі, який 

визначається Кабінетом Міністрів України в межах 

бюджетних призначень, встановлених законом про 

Державний бюджет України. 

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, 

прирівняним до них  

Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі 

пільги: 

… 

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій 

виплачується разова грошова допомога в розмірі 85 

відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, визначеного Законом 

України про Державний бюджет України на 1 січня 

поточного року, в якому виплачується така допомога, 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Стаття 13. Пільги особам з інвалідністю внаслідок війни 

Особам з інвалідністю внаслідок війни та 

прирівняним до них особам (стаття 7) надаються такі 

пільги: 

… 

Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок 

війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які 

визначаються Кабінетом Міністрів України в межах 

бюджетних призначень, встановлених законом про 

Державний бюджет України. 

Стаття 13. Пільги особам з інвалідністю внаслідок війни 

Особам з інвалідністю внаслідок війни та 

прирівняним до них особам (стаття 7) надаються такі 

пільги: 

… 

Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю 

внаслідок війни виплачується разова грошова допомога в 

таких розмірах: особам з інвалідністю I групи – 

255 відсотків, II групи – 225 відсотків, III групи – 

195 відсотків прожиткового для осіб, які втратили 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n82


2 

 

працездатність, визначеного Законом України про 

Державний бюджет України на 1 січня поточного року, 

в якому виплачується така допомога в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 14. Пільги для учасників війни 

Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги: 

… 

Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим 

орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану 

працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої 

світової війни, та іншим учасникам війни виплачується разова 

грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом 

Міністрів України в межах бюджетних призначень, 

встановлених законом про Державний бюджет України. 

Стаття 14. Пільги для учасників війни 

Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги: 

… 

Щорічно до 5 травня учасникам війни 

виплачується разова грошова допомога в розмірі 

35 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, визначеного Законом 

України про Державний бюджет України на 1 січня 

поточного року, в якому виплачується така допомога, 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність 

цього Закону 

Особам, на яких поширюється чинність цього Закону 

(стаття 10), надаються такі пільги: 

… 

Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 

1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) 

померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не 

одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих 

учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя 

особами з інвалідністю від загального захворювання, 

трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися 

вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які 

визначаються Кабінетом Міністрів України в межах 

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність 

цього Закону 

Особам, на яких поширюється чинність цього Закону 

(стаття 10), надаються такі пільги: 

… 

Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у 

пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам 

(чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, 

дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, 

учасників війни, визнаних за життя особами з 

інвалідністю від загального захворювання, трудового 

каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, 

виплачується разова грошова допомога в розмірі 

55 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n118
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n120
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n118
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n120
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бюджетних призначень, встановлених законом про 

Державний бюджет України. 

втратили працездатність, визначеного Законом 

України про Державний бюджет України на 1 січня 

поточного року, в якому виплачується така допомога, 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною 

Особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною (стаття 11) надаються такі пільги: 

… 

1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного 

грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що 

виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 

процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, разова грошова допомога у розмірі, який 

визначається Кабінетом Міністрів України в межах 

бюджетних призначень, встановлених законом про 

Державний бюджет України, яка виплачується щорічно до 5 

травня; 

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною 

Особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною (стаття 11) надаються такі пільги: 

… 

1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного 

грошового утримання чи державної соціальної допомоги, 

що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у 

розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, разова грошова допомога, яка 

виплачується щорічно до 5 травня, у розмірі 255 

відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, визначеного Законом 

України про Державний бюджет України на 1 січня 

поточного року, в якому виплачується така допомога, 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 
Закон України “Про жертви нацистських переслідувань” 

Стаття 61. Пільги колишнім неповнолітнім в’язням 

концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового 

тримання 

… 

Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня 

виплачується разова грошова допомога у розмірі, який 

Стаття 61. Пільги колишнім неповнолітнім в’язням 

концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового 

тримання 

… 

Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня 

виплачується разова грошова допомога в розмірі 85 
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визначається Кабінетом Міністрів України в межах 

бюджетних призначень, встановлених законом про 

Державний бюджет України. 

відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, визначеного Законом 

України про Державний бюджет України на 1 січня 

поточного року, в якому виплачується така допомога, 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Стаття 62. Пільги колишнім малолітнім в’язням 

концентраційних таборів, гетто та інших місць 

примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю  

… 

Щороку до 5 травня особам з інвалідністю 

виплачується разова грошова допомога у розмірах, які 

визначаються Кабінетом Міністрів України в межах 

бюджетних призначень, встановлених законом про 

Державний бюджет України. 

Стаття 62. Пільги колишнім малолітнім в’язням 

концентраційних таборів, гетто та інших місць 

примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю  

… 

Щороку до 5 травня особам з інвалідністю 

виплачується разова грошова допомога в таких розмірах: 

особам з інвалідністю I групи – 255 відсотків, II групи – 

225 відсотків, III групи – 195 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 

визначеного Законом України про Державний бюджет 

України на 1 січня поточного року, в якому 

виплачується така допомога в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 63. Пільги колишнім в’язням концентраційних 

таборів, гетто та інших місць примусового тримання 

… 

Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, 

які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу 

РСР за самовіддану працю та бездоганну військову 

службу в тилу в роки Другої світової війни, а також іншим 

особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова 

грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом 

Міністрів України в межах бюджетних призначень, 

Стаття 63. Пільги колишнім в’язням концентраційних 

таборів, гетто та інших місць примусового тримання 

… 

Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, 

нагородженим орденами та медалями колишнього СРСР 

за самовіддану працю та бездоганну військову службу в 

тилу в роки Другої світової війни, а також іншим особам, 

зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова 

допомога в розмірі 35 відсотків прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність, визначеного 
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встановлених законом про Державний бюджет України. Законом України про Державний бюджет України на 1 

січня поточного року, в якому виплачується така 

допомога, в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

Стаття 64. Пільги дружинам (чоловікам) померлих жертв 

нацистських переслідувань 

… 

Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) 

померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 62 цього 

Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших 

жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя 

особами з інвалідністю від загального захворювання, 

трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися 

вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується у 

розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в 

межах бюджетних призначень, встановлених законом про 

Державний бюджет України. 

Стаття 64. Пільги дружинам (чоловікам) померлих жертв 

нацистських переслідувань 

… 

Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) 

померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 62 цього 

Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших 

жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя 

особами з інвалідністю від загального захворювання, 

трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися 

вдруге, виплачується щорічна разова грошова 

допомога в розмірі 55 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 

визначеного Законом України про Державний бюджет 

України на 1 січня поточного року, в якому 

виплачується така допомога, в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 

 

Міністр у справах 

ветеранів України                 Юлія ЛАПУТІНА 

 

____  __________________ 2021 р. 
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