
 
 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 
 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 17 червня 2016 року 

 

Про проект Закону України  

про внесення змін до статті 1 Закону України "Про поліпшення 

матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни"  

щодо підвищення рівня соціального забезпечення 

(реєстр. № 1513, доопрацьований) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до статті 1 Закону 

України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та 

інвалідів війни» щодо підвищення рівня соціального забезпечення                                

(реєстр. № 1513 від 28.04.2016 року, доопрацьований), поданий народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та Павленком Ю.О., 

Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» 

та з 1 січня 2017 року втричі збільшити розміри щомісячної цільової грошової 

допомоги на прожиття: 

- інвалідам війни I групи - з 70 гривень до  210 гривень; 

- інвалідам війни II та III груп - з 50 гривень до  150 гривень;  

- учасникам бойових дій - з 40 гривень до 120 гривень. 

У попередній редакції законопроекту за реєстр. № 1513                                                  

від 18.12.2014 року, яка розглядалася Комітетом 4 березня 2015 року, таке ж  

збільшення розміру щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття 

інвалідам війни та учасникам бойових дій пропонувалося здійснити                                      

з 1 січня 2015 року. 

На сьогодні щомісячну цільову грошову допомогу на прожиття отримує 

близько 200 тис. осіб.  

За повідомленням Міністерства соціальної політики України реалізація 

законопроекту потребуватиме додаткових витрат бюджету Пенсійного фонду 



України та Державного бюджету у сумі 13,0 млн грн в місяць,                                                 

156,0 млн грн в рік. 

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково – експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень (висловлено зауваження щодо необхідності приведення 

законопроекту у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України в 

частині визначення джерел покриття додаткових витрат). 

Підтримуючи ідею законопроекту, члени Комітету зауважили таке: 

1) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                                              

від 28 липня 2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної 

допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій» інвалідам війни 

та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з 

урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової 

допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених 

законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в 

інвалідів війни I групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність (3220 грн 50 коп.), II групи – 255 (2881 грн. 50 коп. ), III 

групи – 225 (2542 грн 50 коп.), учасників бойових дій - 165 відсотків (1864 грн 

50 коп.), виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, 

що не вистачає до зазначених розмірів. Тобто, норми законопроекту будуть 

поширюватися лише, зокрема, на інвалідів війни І групи, щомісячний розмір 

пенсійних виплат яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, 

цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, 

встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) 

перевищує 3220 грн 50 коп.; 

2) в умовах фінансово – економічної кризи без вишукання фінансових 

ресурсів та одночасного внесення змін до Бюджетного кодексу України, 

законодавча пропозиція, викладена в законопроекті за реєстр. № 1513, носитиме 

декларативний характер та, відповідно, призведе до посилення напруги в 

суспільстві. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до статті 1 Закону України «Про поліпшення матеріального 

становища учасників бойових дій та інвалідів війни» щодо підвищення рівня 

соціального забезпечення» (реєстр. № 1513), поданий народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та Павленком Ю.О., за 

результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити голову 

Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  
 


