
Сім’ї волонтерів, добровольців, 
військових та правоохоронців, які 
загинули (пропали безвісти), помер-
ли внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержа-
них під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, під час 
безпосередньої участі у здійсненні 
заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стриму-
вання збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській 
областях,  а також сім’ї працівників 
підприємств, установ, організацій, які 
залучалися до забезпечення прове-
дення антитерористичної операції, 
відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях та загинули 
(пропали безвісти), померли внас-
лідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання мають право на 
отримання соціальних пільг, перед-
бачених Законом України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/3551-12#Text

До членів сімей загиблих, померлих 
(тих, що пропали безвісти) належать:

1. утриманці загиблого або того, хто 
пропав безвісти, яким у зв’язку з цим 

 виплачується пенсія

2. батьки

3. один з подружжя, який не одружився 
вдруге, незалежно від того, 

 виплачується йому пенсія чи ні

4. діти, які не мають (і не мали) своїх 
сімей

5. діти, які мають свої сім’ї, але стали 
особами з інвалідністю до 

 досягнення повноліття

6. діти, обоє з батьків яких загинули 
або пропали безвісти

Для того, щоб отримати статус  
ветерана війни, потрібно подати заяву 

та документи (передбачені пунктом 4 
цього Порядку) до структурному 

підрозділу місцевої держадміністрації  
з питань соціального захисту населення.

ХТО МАЄ ПРАВО  
НА ОТРИМАННЯ?

ХТО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ЧЛЕНІВ 
СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ, ПОМЕРЛИХ?

ЯКІ ДОКУМЕНТИ  
ПОТРІБНО ПОДАТИ? 

ЯКИЙ СТРОК РОЗГЛЯДУ 
ДОКУМЕНТІВ НА 

ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ?

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПІЛЬГ І ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ІНШІМ КАТЕГОРІЯМ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО

l Протягом місяця документи 
повинні бути розглянуті.

l У разі відмови рішення можна 
оскаржити в суді.
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   позачерговий безплатний капіталь-
ний ремонт власних жилих будинків 
і першочерговий поточний ремонт 
жилих будинків і квартир

   виплата допомоги по тимчасовій 
непрацездатності в розмірі 100 
процентів середньої заробітної плати 
незалежно від стажу роботи

   позачергове забезпечення жилою 
площею осіб, які потребують поліп-
шення житлових умов, у тому числі за 
рахунок жилої площі, що передається 
міністерствами, іншими центральними 
органами виконавчої влади, підпри-
ємствами та організаціями у розпоря-
дження місцевих рад та державних 
адміністрацій. Особи, зазначені в цій 
статті, забезпечуються жилою площею 
протягом двох років з дня взяття на 
квартирний облік

   одержання позики на будівництво, 
реконструкцію або капітальний 
ремонт жилих будинків і подвірних 
будівель, приєднання їх до інженерних 
мереж, комунікацій, а також позики 
на будівництво або придбання 
дачних будинків і благоустрій садових 
ділянок з погашенням її протягом 10 
років починаючи з п’ятого року після 
закінчення будівництва. Зазначені 
позики надаються в порядку, який 
визначається Кабінетом Міністрів 
України

   вступ поза конкурсом до державних та 
комунальних закладів вищої та фахової 
передвищої освіти на спеціальності, 
підготовка за якими здійснюється за 
рахунок коштів відповідно державного 
та місцевих бюджетів

Більш детальна інформація – в Постанові Кабінету Міністрів від 23.09.2015 № 740 
Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України  
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб 
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2015-%D0%BF#Text

   безплатне одержання ліків за 
рецептами лікарів

   безоплатне забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням 
або одержання компенсації вартості 
самостійного санаторно-курортного 
лікування. Порядок надання 
путівок, розмір та порядок виплати 
компенсації вартості самостійного 
санаторно-курортного лікування 
визначаються Кабінетом Міністрів 
України

   50-процентна знижка плати за 
користування житлом

   50-процентна знижка плати за 
користування комунальними 
послугами (газом, електроенергією 
та іншими послугами)

ЯКІ ПІЛЬГИ НАДАЮТЬСЯ?

ДЕ ЗНАЙТИ БІЛЬШЕ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ?
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