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Про проект Закону України про внесення змін до Закону України  

«Про соціальний захист дітей війни» щодо надбавки до пенсії та права  

на комунальні пільги  

(реєстр. № 1880) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про соціальний захист дітей війни» щодо надбавки до пенсії та 

права на комунальні пільги (реєстр. № 1880 від 29.01.2015), поданий 

народним депутатом України Міщенком С.Г., Комітет зазначає наступне. 

У законопроекті, шляхом внесення змін до статей 5 та 6 Закону 

України «Про соціальний захист дітей війни», пропонується: 

1) надати дітям війни право на 25-відсоткову знижку при платі за 

користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) у 

межах середніх норм споживання незалежно від середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї і після 1 липня 2015 року, як це було передбачено 

законодавством до прийняття Закону України № 76 від 28.12.2014 «Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України» (з 01.07.2015, відповідно до Закону України       

№ 76 від 28.12.2015, діти війни будуть мати право на 25-відсоткову  знижку 

при платі за користування комунальними послугами (газом, електроенергією 

тощо) у межах середніх норм споживання за умови, якщо розмір 
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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 порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, а саме - не перевищує 1705,20 грн. 

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в залежності 

від середньомісячного сукупного доходу на сім’ю з 01.07.2015 також 

передбачено для: колишніх неповнолітніх в'язнів концентраційних таборів, 

гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами; дружин 

(чоловіків) померлих жертв нацистських переслідувань; учасників війни; 

членів сімей загиблих військовослужбовців (партизанів); осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною; осіб, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною); 

2) дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») збільшити 

розмір підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового 

утримання, що виплачується замість пенсії, та виплачувати у розмірі 

надбавки для учасників війни (необхідно звернути увагу, що встановлення 

норми щодо виплати підвищення до пенсії дітям війни у розмірі надбавки для 

учасників війни призведе до неоднозначного трактування, а значить до 

ускладнення при її реалізації. Це обумовлено тим, що законодавством 

передбачено різні розміри надбавки для учасників війни. Так, статтею 14 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» передбачено, що учасникам війни, нагородженим орденами і 

медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну 

військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або 

щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що 

виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів прожиткового 

мінімуму  для осіб, які втратили працездатність (142,35 грн.), іншим 

учасникам війни - на 10 процентів прожиткового мінімуму  для осіб, які 

втратили працездатність (94,90 грн.).  

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 327                 

від 23.04.2012 учасникам війни, нагородженим орденами і медалями 

колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу 

в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, цей розмір збільшено до 20 

процентів прожиткового мінімуму  для осіб, які втратили працездатність 

(189,80 грн.), іншим учасникам війни – до 15 процентів прожиткового 

мінімуму  для осіб, які втратили працездатність (142,35 грн.)). 

На сьогодні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 2011 року № 1381, підвищення до пенсії дітям війни виплачується 

у розмірі 66,43 грн. (це становить 7% прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність: 949грн.*7%=66,43грн.) 

Міністерство соціальної політики України не підтримує поданий 

законопроект та зауважує, що запропоновані зміни щодо підвищення до 

пенсії дітям війни потребуватимуть додаткових витрат з Державного 

бюджету у сумі майже 2,9 млрд. грн. на рік. Законопроект потребує також 
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додаткового обґрунтування з урахуванням принципів диференційованості та 

соціальної справедливості щодо розмірів пенсії.  

Міністерство фінансів України і Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
не підтримують поданий законопроект. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України в цілому підтримує ідею щодо покращення умов соціального 

захисту дітей війни, але звертає увагу на те, що фінансове забезпечення 

державних соціальних гарантій, передбачених цим Законом, здійснюється за 

рахунок Державного бюджету України. Тому до законопроекту повинно бути 

надане належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки). 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії 

корупції надає висновок, що у проекті акта не виявлено корупціогенних 

факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Спільний представницький орган репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні підтримує 

законопроект у запропонованій редакції. 

Члени Комітету одностайні в тому, що при розгляді порушеного 

питання необхідно знайти такі шляхи вирішення проблемних питань у сфері 

соціального захисту населення, які по-перше: дозволять досягти 

збалансованості між фінансовою спроможністю Держави та інтересами 

вразливих категорій населення, по-друге: дадуть можливість виконувати вже 

прийняті рішення, а нові пропозиції будуть реально забезпечені фінансовими 

ресурсами. 

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» щодо 

надбавки до пенсії та права на комунальні пільги (реєстр. № 1880), поданий 

народним депутатом України Міщенком С.Г., за результатами розгляду у 

першому читанні відхилити. 

 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання 

визначити Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету                                                             О. Третьяков 


