Законодавча база
соціального захисту учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні
№
1

Нормативний акт

Передбачені нормативним актом пільги та державні соціальні гарантії

Передбачено виплату одноразової державної допомоги постраждалим
ЗАКОН УКРАЇНИ
учасникам масових акцій громадського протесту та членам сімей Небесної
«Про
встановлення
державної Сотні.
допомоги постраждалим учасникам
Станом на 31.12.2016 допомогу надано:
масових акцій громадського протесту
та членам їх сімей»
1) членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях
громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 по 21
№ 745 від 21.02.2014 року
лютого 2014 р., - по 381 400 грн.
Закон набрав чинності 28.02.2014
року
Суб’єкти законодавчої ініціативи:
народні депутати Верховної Ради
України VII скликання

У 2017 році виплата допомоги буде здійснена в розмірі по 320 000 грн.
2) особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у
зазначених акціях, - по 190 700 грн.
У 2017 році виплата допомоги буде здійснена в розмірі по 160 000 грн.
3) особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості – по
68 900 грн, 70 700 грн, 74 450 грн.
У 2017 році виплата допомоги буде здійснена в розмірі по 80 000 грн.
4) особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, по 14 500 грн, 16 000 грн.
У 2017 році виплата допомоги буде здійснена в розмірі по 48 000 грн.
Для виплати одноразової допомоги родинам загиблих та постраждалим
учасникам Революції Гідності у 2017 році Уряд виділив 113 778,35 тис. грн.
5) у зв’язку із знищенням або пошкодженням майна учасника масових
акцій громадського протесту — в розмірі витрат, необхідних для
відновлення майна або придбання майна аналогічної вартості (виплату ще
не розпочато).

Надано право на встановлення статусу інваліда війни особам, які стали
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення зміни до статті 7 інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
Закону України «Про статус ветеранів здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, та які звернулися за
війни, гарантії їх соціального медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.
захисту»
Такі особи набули право на пільги, передбачені статтею 13 Закону України
№ 175 від 10.02.2015 року
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема:
100-процентна знижка плати за користування житлом, житловоЗакон набрав чинності 28.02.2015 комунальними послугами;
року
право на безоплатне отримання ліків, зубопротезування,
Закон введений в дію 09.03.2015 року
безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним
лікуванням;
Суб’єкт законодавчої ініціативи: н.д
пільговий проїзд;
Богомолець О.В. у співпраці з
капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир;
Комітетом ВРУ у справах ветеранів,
першочергова госпіталізація;
учасників бойових дій, учасників
позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення
АТО та людей з інвалідністю і житлових умов;
ініціативною
групою
позачергове безоплатне забезпечення автомобілем та інші.
постраждалих/поранених на Майдані
Вперше на законодавчому рівні надано визначення «Революції Гідності».
На виконання Закону прийнято постанову Кабінету Міністрів України від
26.06.2015 року № 482 «Деякі питання реалізації Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Постановою затверджено:
1. Порядок встановлення факту участі осіб, які стали інвалідами внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час
участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013
р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у
Революції Гідності), і одержання ними під час участі у Революції Гідності
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я;
2. Порядок встановлення зв'язку інвалідності з пораненнями, каліцтвом,
контузією чи іншими ушкодженнями здоров'я, одержаними особами, які стали
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ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до статті 10
Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту» щодо посилення соціального
захисту родин Небесної Сотні»
№ 715 від 06.10.2015 року
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інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в
Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти
режиму Януковича (у Революції Гідності);
3. Внесені зміни до Положення про порядок, умови та критерії
встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 грудня 2009 р. № 1317 "Питання медико-соціальної експертизи".
Законом № 715 сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у
Революції Гідності, надано право на встановлення статусу члена сім’ї
загиблого, відповідно, поширення пільг, передбачених статтею 15 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Законом № 967 зазначеним категоріям осіб надано право на пільги,
передбачені статтею 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», без урахування середньомісячного доходу сім’ї.

Закон набрав чинності 24.11.2015
Отже, з прийняттям зазначених законів сім’ям осіб, які загинули або
року
померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних під час участі у Революції Гідності, надаються, зокрема, такі пільги:
Суб’єкти законодавчої ініціативи: н.д.
1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
Третьяков О.Ю., Загорій Г.В. у препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів і безплатне
співпраці з ініціативною групою першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних
постраждалих/поранених на Майдані металів), якщо середньомісячний дохід сім’ї не перевищував у 2015 році 1710 грн., у січні-лютому 2016 року – 1930 грн; з 1 березня 2016 року- без
урахування доходу сім’ї;
ЗАКОН УКРАЇНИ
2) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата),
«Про внесення зміни до статті 15
Закону України «Про статус ветеранів користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими
війни, гарантії їх соціального послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах
захисту» щодо посилення соціального середніх норм споживання, якщо середньомісячний дохід сім’ї не
перевищував у 2015 році - 1710 грн., у січні-лютому 2016 році – 1930 грн; з
захисту членів сімей загиблих»
1 березня 2016 року- без урахування доходу сім’ї;
967-VIII від 02.02.2016

Закон набрав чинності 24.02.2016
року
Суб’єкти законодавчої ініціативи: н.д.
Третьяков О.Ю., Порошенко О.П.,
Бурбак М.Ю., Загорій Г.В., Гаврилюк
М.В.,
Шухевич
Ю-Б.Р.,
Рибчинський Є.Ю. у співпраці з
ініціативною
групою
постраждалих/поранених на Майдані

5

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах
норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у
будинках, що не мають центрального опалення, якщо середньомісячний
дохід сім’ї не перевищував у 2015 році - 1710 грн., у січні-лютому 2016 році
– 1930 грн; з 1 березня 2016 року- без урахування доходу сім’ї;
4) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове
встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20
процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт).
Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50
відсотків від затверджених тарифів, якщо середньомісячний дохід сім’ї не
перевищував у 2015 році - 1710 грн., у січні-лютому 2016 році – 1930 грн; з
1 березня 2016 року- без урахування доходу сім’ї;
безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир;
першочергова госпіталізація;
позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення
житлових умов та інші.

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення зміни до статті 164
Звільнено від оподаткування пенсії, призначені особам, на яких
Податкового кодексу України щодо поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни,
оподаткування пенсій інвалідів війни гарантії їх соціального захисту", в тому числі пенсії членів сімей Героїв
та деяких інших категорій осіб»
Небесної Сотні, яким надано відповідний статус.
№ 653 від 17.07.2015 року
Закон набрав чинності з 01.09.2015
року
Суб’єкти законодавчої ініціативи: н.д.
Третьяков О.Ю., Загорій Г.В., Бурбак
М.Ю., Рибчинський Є.Ю. Шухевич

Ю-Б.Р., у співпраці з ініціативною
групою постраждалих/поранених на
Майдані
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ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення зміни до статті 36
Закону
України
«Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування»
щодо
призначення пенсії у зв'язку з втратою
годувальника членам сімей осіб,
загиблих
внаслідок
поранення,
каліцтва, контузії, одержаних під час
участі в Революції Гідності»

Врегульовано питання призначення пенсії у зв’язку з втратою
годувальника членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у
Революції Гідності, без урахування страхового стажу годувальника.
Пенсію у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням цього Закону
призначено 15 родинам осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у
Революції Гідності. Середній розмір пенсії – 6 574,6 грн.

№ 804-VIII від 24.11.2015
Закон набрав чинності
року

19.12.2015

Суб’єкти законодавчої ініціативи:
н.д. Третьяков О.Ю., Бурбак М.Ю.,
Загорій Г.В., Рибчинський Є.Ю.,
Шухевич Ю-Б.Р., Гаврилюк М.В.,
Вознюк Ю.В. у співпраці з
ініціативною
групою
постраждалих/поранених на Майдані
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ПОСТАНОВА Верховної Ради
Особам, які отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження
України
«Про
забезпечення
належним під час участі у Революції Гідності, надано право на безоплатне медичне
медичним обслуговуванням осіб, які обслуговування у Клінічній лікарні «Феофанія» Державного управління

отримали ушкодження здоров'я під справами, госпіталях ветеранів війни та у військово-медичних закладах
час участі у Революції Гідності»
(госпіталях).
№ 851-VIII від 08.12.2015
Постанова набрала чинності
17.12.2015 року
Суб’єкти законодавчої ініціативи:
н.д. Луценко Ю.В., Третьяков О.Ю.,
Бурбак М.Ю., Загорій Г.В.,
Гаврилюк М.В., Шухевич Ю-Б.Р.,
Яніцький В.П., Дехтярчук О.В. у
співпраці з ініціативною групою
постраждалих/поранених на Майдані
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ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до статті 32
Закону
України
«Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування»
щодо
призначення пенсій особам, які стали
інвалідами
внаслідок
поранень,
каліцтва,
контузії
чи
інших
ушкоджень здоров'я, одержаних під
час участі у Революції Гідності»
№ 1010 від 18.02.2016 року
Закон набрав чинності 13.03.2016

Врегульовано питання призначення пенсій по iнвалiдностi незалежно
від страхового стажу особам, які стали інвалідами внаслідок поранення,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у
Революції Гідності.
Пенсію по інвалідності з урахуванням цього Закону призначено 27
особам.

Суб’єкти законодавчої ініціативи:
н.д. Луценко Ю.В., Третьяков О.Ю.,
Денісова Л.Л. у співпраці з
ініціативною групою
постраждалих/поранених на Майдані

