
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до пропозицій до проекту Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях"  

 

Чинне положення Положення з пропонованими змінами 

Закон України «Про гуманітарну допомогу» 

 

 Стаття 6. Звільнення від оподаткування товарів (робіт, 

послуг), визнаних гуманітарною допомогою 

Стаття 6. Звільнення від оподаткування товарів (робіт, 

послуг), визнаних гуманітарною допомогою 

… 

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні 

товари, крім:  

… 

транспортних засобів, що надходять у період проведення 

антитерористичної операції для отримання і використання 

Збройними Силами України, Національною гвардією 

України, іншими утвореними відповідно до законів 

України військовими формуваннями, Службою безпеки 

України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Державною прикордонною службою України, Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій, Державною 

спеціальною службою транспорту, Державною службою 

спеціального зв’язку та захисту інформації України для 

забезпечення проведення антитерористичної операції;   

… 

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні 

товари, крім:  

…. 

транспортних засобів, що надходять у період проведення 

антитерористичної операції,  у період здійснення відповідно 

до Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, для 

отримання і використання Збройними Силами України, 

Національною гвардією України, іншими утвореними 

відповідно до законів України військовими формуваннями, 

Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ 

України, Державною прикордонною службою України, 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій, 

Державною спеціальною службою транспорту, Державною 

службою спеціального зв’язку та захисту інформації України 

для забезпечення проведення антитерористичної операції та 



заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях. 

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 
Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону 

здоров'я та медичну допомогу 

1. Охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується 

створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов 

проходження військової служби, побуту та системою 

заходів з обмеження дії небезпечних факторів військової 

служби, з урахуванням її специфіки та екологічної 

обстановки, які здійснюються командирами 

(начальниками) у взаємодії з місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

……. 
Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні 

до них особи, особи, звільнені з військової служби, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції 

чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних 

(бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні 

пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну 

реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням 

вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок 

проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону здоров'я та 

медичну допомогу 

1. Охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується 

створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов 

проходження військової служби, побуту та системою заходів з 

обмеження дії небезпечних факторів військової служби, з 

урахуванням її специфіки та екологічної обстановки, які 

здійснюються командирами (начальниками) у взаємодії з 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. 

……. 
Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до 

них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, у 

здійсненні відповідно до Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях чи виконували службово-

бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в 

обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну 

психологічну, медико-психологічну реабілітацію у 

відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до 

цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та 



відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»  
 

Стаття 3. Особи, які мають право на пенсії нарівні з 

військовослужбовцями строкової служби та членами їх 

сімей 

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, 

встановлені цим Законом для військовослужбовців 

строкової служби та членів їх сімей, поширюються також 

(якщо не передбачено інше) на: 

Стаття 3. Особи, які мають право на пенсії нарівні з 

військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей 

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, 

встановлені цим Законом для військовослужбовців строкової 

служби та членів їх сімей, поширюються також (якщо не 

передбачено інше) на: 

…. 

е) осіб, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, 

каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, 

пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній 

операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах її проведення, членів їх сімей та 

членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок 

поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 

здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції або забезпечення її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її 

проведення. 

  

 

…. 

е) осіб, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, 

каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, 

пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній 

операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах її проведення, з безпосередньою 

участю у здійсненні відповідно до Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях» заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченням їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, членів їх сімей та 

членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок 

поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції або забезпечення її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах її проведення, під час 



безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, стримування і відсічі 

російської збройної агресії в Донецькій та Луганській 

областях, забезпечення їх проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 

заходів. 

 

Стаття 4. Особи, які мають право на пенсії нарівні з 

офіцерським складом, військовослужбовцями надстрокової 

служби та військової служби за контрактом і членами їх 

сімей 

Стаття 4. Особи, які мають право на пенсії нарівні з 

офіцерським складом, військовослужбовцями надстрокової 

служби та військової служби за контрактом і членами їх сімей 

… 

Пенсійне забезпечення резервістів, які стали інвалідами 

внаслідок виконання обов’язків служби у військовому 

резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції чи забезпеченні її проведення, та членів сімей 

осіб, які загинули чи померли внаслідок виконання 

обов’язків служби у військовому резерві під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції чи 

забезпеченні її проведення, здійснюється у порядку, 

встановленому цим Законом для військовослужбовців 

відповідних прирівняних посад та членів їх сімей. 

 

 

… 

Пенсійне забезпечення резервістів, які стали інвалідами 

внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи 

забезпеченні її проведення, під час безпосередньої участі у 

здійсненні відповідно до Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, та членів сімей осіб, 

які загинули чи померли внаслідок виконання обов’язків 

служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення, під 

час безпосередньої участі у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, стримування 



і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та 

Луганській областях в районах їх проведення, 

забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, 
здійснюється у порядку, встановленому цим Законом для 

військовослужбовців відповідних прирівняних посад та членів 

їх сімей. 

Стаття 17. Види служби та періоди часу, які 

зараховуються до вислуги років для призначення пенсії 

Стаття 17. Види служби та періоди часу, які зараховуються 

до вислуги років для призначення пенсії 

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби і військової 

служби за контрактом, іншим особам, зазначеним 

у пунктах "б"-"д" статті 1-2 цього Закону, які мають право 

на пенсію за цим Законом, до вислуги років для 

призначення пенсії зараховуються: 

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби і військової 

служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах 

"б"-"д" статті 1-2 цього Закону, які мають право на пенсію за 

цим Законом, до вислуги років для призначення пенсії 

зараховуються: 

… 

й) служба у військовому резерві під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її 

проведення. 

… 

й) служба у військовому резерві під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її 

проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні 

відповідно до Закону України «Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів. 

Стаття 30. Члени сім’ї, які мають право на пенсію в разі 

втрати годувальника 

Стаття 30. Члени сім’ї, які мають право на пенсію в разі 

втрати годувальника 

…… …… 
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Батьки військовослужбовців, інших осіб, які мають 

право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) у 

період проходження військової служби (виконання 

службових обов’язків) чи після звільнення зі служби, але 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при 

виконанні обов’язків військової служби (службових 

обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на 

фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи 

чи виконанням інтернаціонального обов’язку, 

безпосередньою участю в антитерористичній операції в 

районах її проведення, мають право на призначення 

дострокової пенсії за віком, після досягнення чоловіками 

55 років, жінками - 50 років, за наявності страхового стажу 

не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для 

жінок. 

 

Батьки військовослужбовців, інших осіб, які мають право 

на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) у період 

проходження військової служби (виконання службових 

обов’язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні 

обов’язків військової служби (службових обов’язків), 

захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, 

ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи 

виконанням інтернаціонального обов’язку, безпосередньою 

участю в антитерористичній операції в районах її проведення, 

безпосередньою участю у здійсненні відповідно до Закону 

України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів,  мають 

право на призначення дострокової пенсії за віком, після 

досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років, за 

наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і 

не менше 20 років - для жінок. 

Непрацездатними членами сім’ї вважаються: 

….. 

в) батьки та дружина (чоловік), якщо вони не взяли 

повторний шлюб військовослужбовців, осіб, які мають 

право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли чи 

пропали безвісти в період проходження служби або 

померли після звільнення зі служби, але внаслідок 

Непрацездатними членами сім’ї вважаються: 

….. 

в) батьки та дружина (чоловік), якщо вони не взяли 

повторний шлюб військовослужбовців, осіб, які мають право 

на пенсію за цим Законом, які загинули, померли чи пропали 

безвісти в період проходження служби або померли після 

звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, 



поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні 

обов’язків військової служби (службових обов’язків), 

захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, 

ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи 

виконанням інтернаціонального обов’язку, 

безпосередньою участю в антитерористичній операції в 

районах її проведення, мають право на пенсію не раніш як 

за 5 років до досягнення пенсійного віку, 

встановленого статтею 26 Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", або 

якщо вони є інвалідами. 

  

 

каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків військової 

служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з 

перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків 

Чорнобильської катастрофи чи виконанням 

інтернаціонального обов’язку, безпосередньою участю в 

антитерористичній операції в районах її проведення,  

безпосередньою участю у здійсненні відповідно до Закону 

України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченням їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів,  мають 

право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення 

пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України 

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", 

або якщо вони є інвалідами. 

Закон України «Про лікарські засоби» 

Стаття 17. Порядок ввезення в Україну лікарських засобів Стаття 17. Порядок ввезення в Україну лікарських засобів 

……. 

У випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного 

захворювання тощо за окремим рішенням центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров'я дозволяється ввезення 

незареєстрованих в Україні лікарських засобів зарубіжних 

країн за наявності документів, що підтверджують їх 

реєстрацію і використання в цих країнах. Також, за 

окремим рішенням центрального органу виконавчої влади, 

…… 

У випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного 

захворювання тощо за окремим рішенням центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров'я дозволяється ввезення 

незареєстрованих в Україні лікарських засобів зарубіжних 

країн за наявності документів, що підтверджують їх 

реєстрацію і використання в цих країнах. Також, за окремим 

рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
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що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, 

дозволяється ввезення незареєстрованих в Україні 

лікарських засобів іноземних держав з метою медичного 

забезпечення (медичного застосування) 

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького 

складу, які виконують завдання під час проведення 

антитерористичної операції, під час дії надзвичайного 

стану, особливого періоду, за наявності документів, що 

підтверджують реєстрацію і використання лікарських 

засобів у таких державах. 

державну політику у сфері охорони здоров’я, дозволяється 

ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів 

іноземних держав з метою медичного забезпечення 

(медичного застосування) військовослужбовців та осіб 

рядового і начальницького складу, які виконують завдання під 

час проведення антитерористичної операції, здійснення 

відповідно до Закону України «Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, під 

час дії надзвичайного стану, особливого періоду, за наявності 

документів, що підтверджують реєстрацію і використання 

лікарських засобів у таких державах. 

Закон України «Про відпустки» 

Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що 

надається працівникові в обов'язковому порядку 

Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що 

надається працівникові в обов'язковому порядку 

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням 

працівника надається в обов'язковому порядку: 

…… 

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням 

працівника надається в обов'язковому порядку: 

.. 

18) працівникам на період проведення антитерористичної 

операції у відповідному населеному пункті з урахуванням 

часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не 

більш як сім календарних днів після прийняття рішення 

про припинення антитерористичної операції. 

18) працівникам на період проведення у відповідному 

населеному пункті антитерористичної операції, заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, стримування 

і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та 

Луганській областях відповідно до  Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях» з урахуванням часу, необхідного для повернення 



до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після 

прийняття рішення про припинення антитерористичної 

операції, заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях. 

Закон України «Про професійно-технічну освіту» 
Стаття 41. Учні, слухачі професійно-технічних 

навчальних закладів, яким забезпечується особливий 

соціальний захист 

Право на особливий соціальний захист в галузі 

професійно-технічної освіти мають інваліди, діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, та учні, слухачі, 

які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 

а також особи, визнані учасниками бойових дій відповідно 

до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та 

їхні діти, діти, один із батьків яких загинув (пропав 

безвісти) у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, діти, один із батьків яких 

загинув під час масових акцій громадянського протесту 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту, 

діти, які проживають у населених пунктах на лінії 

зіткнення, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені 

Стаття 41. Учні, слухачі професійно-технічних 

навчальних закладів, яким забезпечується особливий 

соціальний захист 

Право на особливий соціальний захист в галузі професійно-

технічної освіти мають інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, та учні, слухачі, які постраждали 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також особи, 

визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", та їхні діти, діти, один 

із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, у районі  здійснення відповідно до Закону 

України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій 

чи збройних конфліктів, у районі здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, стримування 
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особи, - до закінчення навчальних закладів, але не довше 

ніж до досягнення ними 23 років. 

 

і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та 

Луганській областях, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, діти, один із батьків 

яких загинув під час масових акцій громадянського протесту 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту, 

діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, 

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, - до 

закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років. 

Стаття 44-1. Соціальний захист учасників бойових дій та 

їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів або під час масових акцій 

громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи 

 

 

Держава забезпечує особам, визнаним учасниками 

бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 

6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків 

яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи 

Стаття 44-1. Соціальний захист учасників бойових дій та 

їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів, у районі здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, стримування 

і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та 

Луганській областях або під час масових акцій 

громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи 

Держава забезпечує особам, визнаним учасниками бойових 

дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, у районі 

здійснення відповідно до Закону України «Про особливості 
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каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в 

період участі в антитерористичній операції, дітям, один із 

батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 

протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені 

особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною 

формою навчання у професійно-технічних навчальних 

закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не 

довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову 

підтримку для здобуття професійно-технічної освіти у 

державних та комунальних навчальних закладах. 

  

 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів, у районі здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, стримування 

і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та 

Луганській областях, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, дітям, один із батьків 

яких загинув під час масових акцій громадянського протесту 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту, 

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у 

тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання 

у професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення 

навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 

років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-

технічної освіти у державних та комунальних навчальних 

закладах.  

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» 

Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової 

служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами 

Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової 

служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами 



Національної  поліції, ветеранами податкової  міліції, 

ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами 

Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами 

Державної служби спеціального зв'язку  та захисту 

інформації України  

Ветеранами  військової  служби, ветеранами органів 

внутрішніх справ,  ветеранами  Національної  поліції,  

ветеранами  податкової міліції,   ветеранами   державної   

пожежної  охорони,  ветеранами Державної кримінально-

виконавчої служби України, ветеранами служби 

цивільного захисту, ветеранами  Державної  служби  

спеціального зв'язку та  захисту  інформації  України  

визнаються  громадяни України:  

….. 

Національної  поліції, ветеранами податкової  міліції, 

ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами 

Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами 

Державної служби спеціального зв'язку  та захисту інформації 

України  

Ветеранами військової служби, ветеранами органів 

внутрішніх справ, ветеранами Національної поліції,  

ветеранами податкової міліції, ветеранами державної   

пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-

виконавчої служби України, ветеранами служби цивільного 

захисту, ветеранами  Державної служби спеціального зв'язку 

та захисту інформації України визнаються громадяни 

України:  

….. 

2)   інваліди  I  та  II  групи,  інвалідність  яких  настала 

внаслідок   поранення,   контузії,   каліцтва   або  

захворювання, пов’язаних  з  виконанням  обов’язків  

військової служби, служби у військовому резерві  під    час   

безпосередньої   участі   в антитерористичній  операції,  

забезпеченні  її  проведення  чи при виконанні  службових  

обов’язків  по охороні громадського порядку, боротьбі  із  

злочинністю  та  ліквідації  наслідків  надзвичайних 

ситуацій; 

 

2) інваліди I та II групи, інвалідність  яких  настала внаслідок   

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з 

виконанням обов’язків військової служби, служби у 

військовому резерві під час безпосередньої участі в 

антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення, 

безпосередньої участі у здійсненні відповідно до Закону 

України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів,  чи при 

виконанні  службових  обов’язків  по охороні громадського 



порядку, боротьбі  із  злочинністю  та  ліквідації  наслідків  

надзвичайних ситуацій; 

….. 

Закон України «Про загальну середню освіту» 

Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів 

(вихованців) 

Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців) 

2. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір 

їх форм, змісту та способу здійснює заклад загальної 

середньої освіти. 

2. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх 

форм, змісту та способу здійснює заклад загальної середньої 

освіти. 

Особи, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), 

територія населених пунктів на лінії зіткнення, мають 

право пройти державну підсумкову атестацію та отримати 

документ державного зразка про повну загальну середню 

освіту у порядку, встановленому центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері освіти. 

Особи, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), 

територія здійснення відповідно до Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях» заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях (на період здійснення 

зазначених заходів), територія населених пунктів на лінії 

зіткнення, мають право пройти державну підсумкову 

атестацію та отримати документ державного зразка про повну 

загальну середню освіту у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти. 

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

Стаття 22. Умови та тривалість виплати допомоги по 

безробіттю  

     1.  Право  на  допомогу  по безробіттю залежно від 

страхового стажу  мають  застраховані  особи, визнані в 

установленому порядку безробітними,   страховий   стаж  

Стаття 22. Умови та тривалість виплати допомоги по 

безробіттю  

     1.  Право  на  допомогу  по безробіттю залежно від 

страхового стажу  мають  застраховані  особи, визнані в 

установленому порядку безробітними,   страховий   стаж  яких  



яких  протягом  12  місяців,  що передували реєстрації 

особи як безробітної, становить не менше ніж шість  

місяців  за даними Державного реєстру 

загальнообов'язкового державного  соціального 

страхування.  

     Право на  допомогу по безробіттю зберігається у разі 

настання перерви страхового стажу з поважних причин,  

якщо  особа  протягом місяця після закінчення цієї перерви 

зареєструвалась в установленому порядку в державній 

службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є:  

….. 

 періоди зайнятості на тимчасово окупованій території 

України чи в районах проведення антитерористичної 

операції, що за даними Державного  реєстру  

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування  не  підтверджуються сплатою єдиного 

внеску;  

… 

протягом  12  місяців,  що передували реєстрації особи як 

безробітної, становить не менше ніж шість  місяців  за даними 

Державного реєстру загальнообов'язкового державного  

соціального страхування.  

 

     Право на  допомогу по безробіттю зберігається у разі 

настання перерви страхового стажу з поважних причин,  якщо  

особа  протягом місяця після закінчення цієї перерви 

зареєструвалась в установленому порядку в державній службі 

зайнятості як безробітна. Поважними причинами є:  

….. 

 періоди зайнятості на тимчасово окупованій території 

України чи в районах проведення антитерористичної операції, 

здійснення відповідно до Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, що за даними 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування  не підтверджуються сплатою 

єдиного внеску;  

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» 

Стаття 1. Визначення термінів  

…. 

         середньомісячний сукупний   доход   сім'ї   -   

обчислений  у середньому за  місяць  доход  усіх  членів  

сім'ї  з  усіх  джерел             надходжень  протягом шести 

місяців,  що передують місяцю звернення за  призначенням  

Стаття 1. Визначення термінів  

…. 

  середньомісячний сукупний доход сім'ї -   обчислений  у  

середньому за  місяць  доход  усіх  членів  сім'ї  з  усіх  джерел 

надходжень  протягом шести місяців, що передують місяцю 

звернення за призначенням  державної соціальної допомоги, 



державної  соціальної допомоги, крім допомоги на дітей,  

над  якими  встановлено  опіку чи піклування. До 

сукупного доходу сім’ї не враховується грошове 

забезпечення військовослужбовців,  осіб  рядового  і 

начальницького складу, які             беруть безпосередню 

участь в антитерористичній операції, на час її             

проведення.   

 

 

крім допомоги на дітей, над  якими  встановлено опіку чи 

піклування. До сукупного доходу сім’ї не    враховується 

грошове  забезпечення військовослужбовців,  осіб  рядового  і 

начальницького складу, які беруть безпосередню участь в 

антитерористичній операції, на час її проведення, та у 

здійсненні відповідно до Закону України "Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях" заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів. 
 

         Стаття 4. Порядок надання державної соціальної 

допомоги                   

          

         декларація про  доходи  та майно осіб,  які входять до 

складу сім'ї (в декларацію не включаються  державна  

соціальна  допомога,  призначена  відповідно  до  цього  

Закону;  нарахована субсидія за спожиті житлово-

комунальні  послуги;   сплачені   членами   сім'ї  аліменти;  

грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового  

і   начальницького   складу,  які  беруть  безпосередню  

участь  в   антитерористичній   операції,  на  час  її  

проведення);   

 

 

 

         Стаття 4. Порядок надання державної соціальної 

допомоги 

          

         декларація про  доходи  та майно осіб,  які входять до 

складу сім'ї (в декларацію не включаються  державна  

соціальна  допомога,  призначена  відповідно  до  цього  

Закону; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні 

послуги; сплачені членами сім'ї аліменти; грошове 

забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і 

начальницького   складу,  які  беруть  безпосередню  участь  в   

антитерористичній   операції,  на  час  її  проведення, у 

здійсненні відповідно до Закону України "Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях" заходів 



 

 

 

 

 

 

     довідка  встановленої  форми  про безпосередню участь 

особи в антитерористичній  операції.   

 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів);   

…… 

         довідка  встановленої  форми  про безпосередню участь 

особи в антитерористичній  операції, у здійсненні відповідно 

до Закону України "Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях" заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення.   

Закон України «Про охорону дитинства» 
Стаття 1. Визначення термінів 

…….. 

діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які 

залишилися без піклування батьків у зв’язку з 

позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків 

без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків 

безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх 

померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення 

волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, 

розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з 

відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, 

тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм 

виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, 

розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких 

Стаття 1. Визначення термінів 

 

діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які 

залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням 

їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення 

батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або 

недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням 

покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під 

вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної 

поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх 

місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка 

перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а 

також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки 

яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки 



невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки 

яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, 

які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків 

на тимчасово окупованій території України або в зоні 

проведення антитерористичної операції, та безпритульні 

діти; 

яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які 

неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на 

тимчасово окупованій території України або в районах 

проведення антитерористичної операції, здійснення 

відповідно до Закону України "Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях" заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, та 

безпритульні діти; 

Стаття 19. Право на освіту 

 

Кожна дитина має право на освіту. 

…… 

Стаття 19. Право на освіту 

 

Кожна дитина має право на освіту. 

……. 

Держава забезпечує дітям осіб, визнаних учасниками 

бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 

6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких 

загинув під час масових акцій громадянського протесту 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту, 

дітям, які проживають у населених пунктах на лінії 

Держава забезпечує дітям осіб, визнаних учасниками 

бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних 

операцій, здійснення відповідно до Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях» заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних 

конфліктів, або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних 

операцій, здійснення заходів із забезпечення національної 
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зіткнення, дітям, зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за 

денною формою навчання у професійно-технічних та 

вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних 

закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, 

державну цільову підтримку для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти у державних та комунальних 

навчальних закладах. 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, стримування 

і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та 

Луганській областях, дітям, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського протесту або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

масових акцій громадянського протесту, дітям, які 

проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, дітям, 

зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі 

дітям, які навчаються за денною формою навчання у 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до 

закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та 

комунальних навчальних закладах. 

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 
"Розділ XIV-1  

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ 

КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН 

 

"Розділ XIV-1  

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 

ГРОМАДЯН 

 

Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій 

громадян 

1. Право на призначення дострокової пенсії за віком 

мають: 

……. 

Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій 

громадян 

1. Право на призначення дострокової пенсії за віком мають: 

……. 

4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового 



4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали 

участь у бойових діях, в антитерористичній операції в 

районах її проведення, а також ті, яким встановлено 

інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, 

отриманих під час захисту Батьківщини або під час 

виконання інших обов’язків військової служби (службових 

обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з 

перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального 

обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній 

операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), 

якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки 

військовослужбовців, осіб начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які 

померли (загинули) у період проходження військової 

служби (виконання службових обов’язків) чи після 

звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків 

військової служби (службових обов’язків), захворювання, 

пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією 

наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням 

інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в 

антитерористичній операції в районах її проведення, 

особи, яким надано статус учасника бойових дій 

відповідно до пункту 20 статті 6, особи з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", особи з числа резервістів і 

військовозобов’язаних, яким надано статус учасника 

бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, особи з 

складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали 

участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах 

її проведення, у здійсненні відповідно до Закону України 

«Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях» заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, а також ті, яким 

встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час 

виконання інших обов’язків військової служби (службових 

обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з 

перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального 

обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній 

операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, стримування 

і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та 

Луганській областях, дружини (чоловіки), якщо вони не 

взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, 

поліцейських, які померли (загинули) у період проходження 

військової служби (виконання службових обов’язків) чи після 

звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової 

служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з 

перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків 

Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального 

обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній 

операції в районах її проведення та у здійсненні заходів із 
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інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 

статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", дружини (чоловіки), якщо 

вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано 

статус особи, на яку поширюється чинність Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", відповідно до абзаців шостого і 

сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а також 

абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з 

числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних, - 

після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років 

та за наявності страхового стажу не менше 25 років у 

чоловіків і не менше 20 років у жінок. 

 

забезпечення національної безпеки і оборони, стримування 

і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та 

Луганській областях, особи, яким надано статус учасника 

бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, особи з 

інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 12 та 13 

статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту", особи з числа резервістів і 

військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових 

дій відповідно до пункту 19 статті 6, особи з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний 

шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку 

поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до абзаців 

шостого і сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а 

також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону 

з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних, - 

після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за 

наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не 

менше 20 років у жінок. 

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» 
Стаття 32. Плата за житлово-комунальні послуги 

….. 

3. При нарахуванні субсидії споживачам, які беруть 

(брали) безпосередню участь у проведенні 

антитерористичної операції, та/або членам сімей, які 

звертаються за призначенням житлової субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

Стаття 32. Плата за житлово-комунальні послуги 

….. 

3. При нарахуванні субсидії споживачам, які беруть (брали) 

безпосередню участь у проведенні антитерористичної 

операції, у здійсненні відповідно до Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 
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пічного побутового палива, до сукупного доходу не 

враховуються: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) отримані ними у період безпосередньої участі у 

проведенні антитерористичної операції грошове 

забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, 

що здійснюються працівникам правоохоронних органів, 

військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки 

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної спеціальної 

служби транспорту, особам рядового, начальницького 

складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства 

внутрішніх справ України, Управління державної охорони 

України, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, іншим працівникам утворених 

відповідно до закону військових формувань; 

 

 

 

 

2) отримана ними у період та/або після безпосередньої 

областях» заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, та/або членам сімей, 

які звертаються за призначенням житлової субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива, до сукупного доходу не 

враховуються: 

1) отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні 

антитерористичної операції, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, стримування 

і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення  грошове 

забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що 

здійснюються працівникам правоохоронних органів, 

військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної спеціальної служби 

транспорту, особам рядового, начальницького складу, 

військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх 

справ України, Управління державної охорони України, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, іншим працівникам утворених відповідно до закону 

військових формувань; 

2) отримана ними у період та/або після безпосередньої участі 

у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні 



участі у проведенні антитерористичної операції благодійна 

допомога незалежно від розміру та джерела походження. 

 

 

 

 

Порядок призначення та надання житлових субсидій 

встановлюється Кабінетом Міністрів України 

 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення благодійна допомога незалежно від розміру та 

джерела походження. 

Порядок призначення та надання житлових субсидій 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

Стаття 34. Плата (адміністративний збір) за проведення 

реєстраційних дій та за надання інформації з Державного 

реєстру прав 

 

….. 

8. Звільняються від сплати адміністративного збору під час 

проведення державної реєстрації речових прав: 

…… 

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа 

учасників антитерористичної операції, яким надано статус 

інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів 

(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і 

прирівняні до них у встановленому порядку особи; 

 

 

 

Стаття 34. Плата (адміністративний збір) за проведення 

реєстраційних дій та за надання інформації з Державного 

реєстру прав 

….. 

8. Звільняються від сплати адміністративного збору під час 

проведення державної реєстрації речових прав: 

…… 

 

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, інваліди війни та 

учасники бойових дій з числа учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали 

відповідно до Закону України "Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях" заходи із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення цих заходів,  та сім’ї воїнів 

(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до 



них у встановленому порядку особи»;  

 

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» 

 Стаття 1. Визначення термінів   Стаття 1. Визначення термінів  

У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  в  

такому значенні:  

У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  в  

такому  

значенні:  

діти, позбавлені   батьківського   піклування,  -  діти,  які 

залишилися без піклування батьків  у  зв'язку  з  

позбавленням  їх батьківських   прав,   відібранням   у   

батьків  без  позбавлення батьківських  прав,  визнанням  

батьків  безвісно  відсутніми  або недієздатними,  

оголошенням їх померлими,  відбуванням покарання в 

місцях позбавлення волі та  перебуванням  їх  під  вартою  

на  час слідства,  розшуком їх органами Національної 

поліції, пов'язаним з відсутністю  відомостей про їх 

місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка 

перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а  

також  діти,  розлучені  із сім'єю, підкинуті діти, батьки 

яких невідомі,  діти, від яких відмовилися батьки, діти, 

батьки яких не виконують  своїх  батьківських  обов’язків з 

причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням 

батьків на тимчасово окупованій території   України   або   

в  зоні  проведення  антитерористичної операції,  та  

безпритульні  діти;  

діти, позбавлені   батьківського   піклування,  -  діти,  які 

залишилися без піклування батьків у  зв'язку  з  позбавленням  

їх батьківських   прав,   відібранням у батьків  без  

позбавлення батьківських  прав,  визнанням  батьків  безвісно  

відсутніми  або недієздатними,  оголошенням їх померлими,  

відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та  

перебуванням  їх  під  вартою  на  час слідства,  розшуком їх 

органами Національної поліції, пов'язаним з відсутністю  

відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою 

батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські 

обов'язки, а  також  діти,  розлучені  із сім'єю, підкинуті діти, 

батьки яких невідомі,  діти, від яких відмовилися батьки, діти, 

батьки яких не виконують  своїх  батьківських  обов’язків з 

причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням 

батьків на тимчасово окупованій території України,  в 

районах проведення  антитерористичної операції, 

здійснення відповідно до Закону України "Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях" заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 



Донецькій та Луганській областях та  безпритульні  діти; 

 

 

 

  

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 
Стаття 4. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на: 

       

військовослужбовців (резервістів,  

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил  

України, Національної гвардії України, Служби безпеки  

України, Служби зовнішньої розвідки України,                  

Державної прикордонної служби України, осіб рядового,                  

начальницького складу, військовослужбовців,            

працівників Міністерства внутрішніх справ України,  

Управління  державної охорони  України, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, інших утворених відповідно до законів України 

військових  формувань, поліцейських і працівників 

Національної                  поліції, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в 

районах проведення антитерористичної операції, а також 

працівників                  підприємств, установ, організацій,  

які  залучалися  та  брали                  безпосередню участь в 

антитерористичній операції  в районах її проведення у 

порядку, встановленому законодавством, а також мирних 

громадян, які проживали в районах проведення 

Стаття 4. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на: 

…. 

військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної спеціальної 

служби транспорту, військовослужбовців військових 

прокуратур, осіб рядового та начальницького складу 

підрозділів оперативного забезпечення зон проведення 

антитерористичної операції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

політику, державну політику у сфері державної митної 

справи, поліцейських і працівників Національної                  

поліції, осіб рядового, начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх 

справ України, Управління державної охорони України, 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших 

утворених відповідно до законів України військових 

формувань, які  захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 



антитерористичної операції, за  умови,  якщо такими 

особами не вчинено кримінальних правопорушень, в 

частині  забезпечення  їх  виробами  медичного 

призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, 

послугами                  медичної реабілітації,  санаторно-

курортним   оздоровленням  на підставі висновків 

лікарсько-консультативних             комісій лікувально-

профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських 

комісій  незалежно  від  встановлення  їм інвалідності;  

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та 

перебували безпосередньо в районах проведення 

антитерористичної операції, у здійсненні відповідно до 

Закону України "Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях" заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, а також 

працівників  підприємств, установ, організацій, які залучалися 

та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення 

антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період її проведення, у забезпеченні здійснення 

відповідно до Закону України "Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях" заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, а також мирних громадян, які 

проживали в районах проведення антитерористичної операції, 

у районах здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, за 

умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних 

правопорушень, в частині забезпечення їх  виробами  

медичного  призначення, технічними та іншими засобами 



реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-

курортним оздоровленням  на підставі  висновків лікарсько-

консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів 

чи рішень військово-лікарських комісій  незалежно  від  

встановлення  їм інвалідності 

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в 

такому значенні: 

…. 

діти, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного у період участі в 

антитерористичній операції; діти, один із батьків яких 

загинув під час масових акцій громадянського протесту 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського 

протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені 

особи; діти, які проживають у населених пунктах, 

розташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків-

вихователів або прийомних батьків, які проживають в 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в 

такому значенні: 

…. 

діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти 

осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 

19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із 

батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, здійснення відповідно до 

Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій чи збройних конфліктів, або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у 
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одному дитячому будинку сімейного типу або в одній 

прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах 

дітей як такі, що перебувають у складних життєвих 

обставинах; діти-інваліди; діти, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали 

внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; 

діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; 

діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на 

виробництві або під час виконання службових обов’язків; 

діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті 

та обдаровані діти - переможці міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники 

навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - 

учасники дитячих творчих колективів та спортивних 

команд; діти працівників агропромислового комплексу та 

соціальної сфери села; 

 

період участі в антитерористичній операції, у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях; діти, один із батьків 

яких загинув під час масових акцій громадянського протесту 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які 

проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення, рідні діти батьків-вихователів або прийомних 

батьків, які проживають в одному дитячому будинку 

сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на 

облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які 

постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених 

сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на 

виробництві або під час виконання службових обов’язків; 

діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та 

обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих 

громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих 

колективів та спортивних команд; діти працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села; 

 

Стаття 27. Оздоровлення та відпочинок груп дітей за 

кордоном 

….. 

Стаття 27. Оздоровлення та відпочинок груп дітей за 

кордоном 

….. 



3. Надання згоди на виїзд і організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей за кордоном здійснюється за місцем 

проживання дітей органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим у сфері сім'ї та дітей, структурними 

підрозділами обласних, Київської, Севастопольської 

міських державних адміністрацій. 

Якщо до складу групи входять діти з різних регіонів 

України або діти з районів проведення антитерористичної 

операції, надання згоди на виїзд і організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном здійснює 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

3. Надання згоди на виїзд і організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей за кордоном здійснюється за місцем 

проживання дітей органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим у сфері сім'ї та дітей, структурними 

підрозділами обласних, Київської, Севастопольської міських 

державних адміністрацій. 

Якщо до складу групи входять діти з різних регіонів 

України або діти з районів проведення антитерористичної 

операції, районів здійснення відповідно до Закону України 

«Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях» заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, надання згоди на виїзд і 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном 

здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

Закон України «Про волонтерську діяльність» 

Стаття 1. Волонтерська діяльність та основні засади її 

провадження 

Стаття 1. Волонтерська діяльність та основні засади її 

провадження 

3. Волонтерська діяльність здійснюється за такими 

напрямами: 

3. Волонтерська діяльність здійснюється за такими 

напрямами: 

…. 

надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

надзвичайної ситуації техногенного чи природного 

характеру, дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення 

антитерористичної операції, у результаті соціальних 

… 

надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, 

дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи 

воєнного стану, проведення антитерористичної операції, 

здійснення відповідно до Закону України «Про особливості 



конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, 

біженцям, внутрішньо переміщеним особам; 

……… 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, у результаті соціальних 

конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, 

біженцям, внутрішньо переміщеним особам; 

…… 

надання волонтерської допомоги Збройним Силам 

України, іншим військовим формуванням, 

правоохоронним органам, органам державної влади під час 

дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного 

чи воєнного стану, проведення антитерористичної 

операції; 

надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, 

іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, 

органам державної влади під час дії особливого періоду, 

правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, 

проведення антитерористичної операції, здійснення 

відповідно до Закону України «Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях; 

Стаття 6. Виплата одноразової грошової допомоги у разі 

загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок 

поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під 

час надання волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій та збройних 

конфліктів 

Стаття 6. Виплата одноразової грошової допомоги у разі 

загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок 

поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час 

надання волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичних операцій, здійснення відповідно до 

Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 



збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій та збройних конфліктів 

1. У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання 

волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій та збройних 

конфліктів сім’ї загиблого (померлого), його батькам та 

утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в 

розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом 

для працездатних осіб. 

1. У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання 

волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичних операцій,  здійснення відповідно до 

Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій та збройних конфліктів сім’ї загиблого 

(померлого), його батькам та утриманцям виплачується 

одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових 

мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб. 

2. У разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок 

поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під 

час надання волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій та збройних 

конфліктів, залежно від ступеня втрати працездатності 

йому виплачується одноразова грошова допомога в такому 

розмірі: 

2. У разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок 

поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час 

надання волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичних операцій, здійснення відповідно до 

Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій та збройних конфліктів, залежно від ступеня 

втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова 

допомога в такому розмірі: 

……….. 

3. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в 3. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в 



порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів 

України. Одноразова грошова допомога виплачується за 

рішенням органу, визначеного Кабінетом Міністрів 

України. Відповідний орган приймає зазначене рішення на 

підставі звернення набувачів цієї допомоги до нього, 

довідки судово-медичної експертизи про причини смерті 

або довідки про характер отриманих поранень у районі 

проведення антитерористичної операції, а також, у разі 

необхідності, свідчень керівника одного з підрозділів 

Збройних Сил України, інших військових формувань, 

правоохоронних органів, органів державної влади, який 

перебуває безпосередньо в районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій та збройних 

конфліктів. До звернення набувачів одноразової грошової 

допомоги також можуть додаватися інші документи, які 

підтверджують факт надання волонтерської допомоги в 

районі проведення антитерористичних операцій, бойових 

дій та збройних конфліктів. 

порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів 

України. Одноразова грошова допомога виплачується за 

рішенням органу, визначеного Кабінетом Міністрів України. 

Відповідний орган приймає зазначене рішення на підставі 

звернення набувачів цієї допомоги до нього, довідки судово-

медичної експертизи про причини смерті або довідки про 

характер отриманих поранень у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення відповідно до 

Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, а 

також, у разі необхідності, свідчень керівника одного з 

підрозділів Збройних Сил України, інших військових 

формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, 

який перебуває безпосередньо в районі проведення 

антитерористичних операцій, здійснення відповідно до 

Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях,  

бойових дій та збройних конфліктів. До звернення набувачів 

одноразової грошової допомоги також можуть додаватися 

інші документи, які підтверджують факт надання 

волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичних операцій,  здійснення відповідно до 
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Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій та збройних конфліктів. 

Закон України «Про судовий збір»  
 

Стаття 3. Об'єкти справляння судового збору 

….. 

Стаття 3. Об'єкти справляння судового збору 

….. 

2. Судовий збір не справляється за подання: 2. Судовий збір не справляється за подання: 

… 

16) заяви про встановлення факту смерті особи, яка 

загинула або пропала безвісти в районах проведення 

воєнних дій або антитерористичних операцій. 

 

… 

16) заяви про встановлення факту смерті особи, яка 

загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних 

дій або антитерористичних операцій та здійснення 

відповідно до Закону України "Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях" заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях. 

Закон України «Про зайнятість населення» 
Стаття 30. Розширення можливостей для підвищення 

конкурентоспроможності деяких категорій громадян 

…. 

3) особи, звільнені з військової служби після участі у 

проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів 

до отримання права на пенсію відповідно до Закону 

України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб"; 

Стаття 30. Розширення можливостей для підвищення 

конкурентоспроможності деяких категорій громадян 

….. 

3) особи, звільнені з військової служби після участі у 

проведенні антитерористичної операції, у здійснені 

відповідно до Закону України "Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 
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 Луганській областях" заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, з 

числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до 

Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб". 

 

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»  
 

Розділ VII  

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Розділ VII  

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

2-1. Реєстр волонтерів антитерористичної операції 

формується і ведеться центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну податкову політику, та 

оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок 

формування та ведення Реєстру волонтерів 

антитерористичної операції визначається центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фінансової політики. 

2-1. Реєстр волонтерів з числа учасників антитерористичної 

операції та забезпечення здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, стримування і відсічі 

російської збройної агресії в Донецькій та Луганській 

областях відповідно до  Закону України "Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях", 

формується і ведеться центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну податкову політику, та 

оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок 

формування та ведення зазначеного Реєстру визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики. 

Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної 

операції благодійник - фізична особа подає заяву, копію 

документа про реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або серію та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

Для включення до Реєстру волонтерів з числа учасників 

антитерористичної операції та забезпечення здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях відповідно до  Закону 

України "Про особливості державної політики із 
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облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 

паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із 

зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого 

волонтера, що призначені для здійснення благодійної 

діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за 

заявницьким принципом протягом одного робочого дня. 

 

………… 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях" благодійник - фізична особа подає 

заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серію та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з 

банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, 

відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для 

здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру 

здійснюється за заявницьким принципом протягом одного 

робочого дня. 

…… 

Постанова Верховної Ради України 

«Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького 

складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час проведення антитерористичної 

операції на сході України» 

1. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України військових 

формувань, Національної гвардії України, Служби безпеки 

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

Державної спеціальної служби транспорту, Управління 

державної охорони України, особи рядового, 

начальницького складу і військовослужбовці Міністерства 

внутрішніх справ України, Державної фіскальної служби 

1. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України військових 

формувань, Національної гвардії України, Служби безпеки 

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

Державної спеціальної служби транспорту, Управління 

державної охорони України, особи рядового, начальницького 

складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ 

України, Державної фіскальної служби України, які, 



України, які, захищаючи незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, брали участь в 

антитерористичній операції на сході України та зазнали 

поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, 

мають право на безоплатне медичне обслуговування 

(лікування, медичну реабілітацію та інше) в Клінічній 

лікарні "Феофанія" Державного управління справами. 

захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, брали участь в антитерористичній операції 

на сході України, у здійсненні відповідно до Закону України 

"Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях" заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях та зазнали поранення, 

контузії чи іншого ушкодження здоров’я, мають право на 

безоплатне медичне обслуговування (лікування, медичну 

реабілітацію та інше) в Клінічній лікарні "Феофанія" 

Державного управління справами. 

Закон України «Про вищу освіту» 

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої 

влади у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери 

управління яких належать заклади вищої освіти 

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої 

влади у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери 

управління яких належать заклади вищої освіти 

24-1) оприлюднює перелік закладів вищої освіти, 

розташованих на території Луганської та Донецької 

областей (де здійснюють свої повноваження обласні 

військово-цивільні адміністрації), та закладів вищої освіти, 

евакуйованих з території проведення антитерористичної 

операції (на період її проведення), території населених 

пунктів на лінії зіткнення і тимчасово окупованої 

території; 

24-1) оприлюднює перелік закладів вищої освіти, 

розташованих на території Луганської та Донецької областей 

(де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні 

адміністрації), та закладів вищої освіти, евакуйованих з 

території проведення антитерористичної операції (на період її 

проведення), з території здійснення відповідно до Закону 

України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях (на 

період проведення зазначених заходів), території населених 



пунктів на лінії зіткнення і тимчасово окупованої території; 

Стаття 44. Умови прийому на навчання до закладів вищої 

освіти 

…. 

3. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту 

в державних і комунальних навчальних закладах на 

конкурсній основі. 

Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у закладі вищої освіти у межах 

установлених квот прийому до закладів вищої освіти 

(наукових установ) України мають право особи (за їхнім 

вибором), які мають захворювання, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання, діти-сироти та особи, яких законом визнано 

учасниками бойових дій та які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України, брали 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення. 

 

Стаття 44. Умови прийому на навчання до закладів вищої 

освіти 

…. 

3. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в 

державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній 

основі. 

Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у закладі вищої освіти у межах 

установлених квот прийому до закладів вищої освіти 

(наукових установ) України мають право особи (за їхнім 

вибором), які мають захворювання, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання, діти-сироти та особи, яких законом визнано 

учасниками бойових дій та які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у 

здійсненні відповідно до Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення. 

…… 

 

4. Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра чи бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) 

4. Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра чи бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) 



здійснюється на основі повної загальної середньої освіти за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і 

вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних 

здібностей з урахуванням середнього бала документа про 

повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи 

(призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів Малої академії наук України) та/або за успішне 

закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для 

вступу до цього закладу вищої освіти на природничо-

математичні та інженерно-технічні спеціальності. 

Для осіб, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), 

територія населених пунктів на лінії зіткнення та які 

отримали документ про загальну середню освіту, прийом 

на навчання до одного з закладів вищої освіти, 

розташованих на території Луганської та Донецької 

областей (де здійснюють свої повноваження обласні 

військово-цивільні адміністрації), та до закладів вищої 

освіти, евакуйованих з території проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення) і 

тимчасово окупованої території, здійснюється відповідно 

до абзацу першого частини четвертої цієї статті або на 

конкурсній основі за результатами вступних випробувань. 

 

здійснюється на основі повної загальної середньої освіти за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і 

вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних 

здібностей з урахуванням середнього бала документа про 

повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи 

(призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення 

підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до цього 

закладу вищої освіти на природничо-математичні та 

інженерно-технічні спеціальності. 

Для осіб, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), 

територія здійснення відповідно до Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях» заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях (на період проведення 

зазначених заходів),  територія населених пунктів на лінії 

зіткнення та які отримали документ про загальну середню 

освіту, прийом на навчання до одного з закладів вищої освіти, 

розташованих на території Луганської та Донецької областей 

(де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні 

адміністрації), та до закладів вищої освіти, евакуйованих з 

території проведення антитерористичної операції (на період її 

проведення), з території  здійснення заходів із забезпечення 



національної безпеки і оборони, стримування і відсічі 

російської збройної агресії в Донецькій та Луганській 

областях (на період проведення зазначених заходів) і 

тимчасово окупованої території, здійснюється відповідно до 

абзацу першого частини четвертої цієї статті або на 

конкурсній основі за результатами вступних випробувань. 

17. Держава забезпечує особам, визнаним учасниками 

бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 

6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків 

яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в 

період участі в антитерористичній операції, дітям, один із 

батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 

протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені 

особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною 

формою навчання у закладах вищої освіти, - до закінчення 

навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 

23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої 

освіти у державних та комунальних навчальних закладах. 

17. Держава забезпечує особам, визнаним учасниками 

бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків 

яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, у районі здійснення відповідно до Закону 

України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій 

чи збройних конфліктів, в районі здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, стримування 

і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та 

Луганській областях, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, дітям, один із батьків 

яких загинув під час масових акцій громадянського протесту 
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або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту, 

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у 

тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання 

у закладах вищої освіти, - до закінчення навчальних закладів, 

але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну 

цільову підтримку для здобуття вищої освіти у державних та 

комунальних навчальних закладах. 

Закон України «Про очищення влади» 
Стаття 1.  

…. 

7. Заборона, передбачена частинами третьою та четвертою 

цієї статті, не застосовується до осіб, зазначених у 

частинах другій - четвертій статті 3 цього Закону, які 

визнані учасниками бойових дій під час проведення 

антитерористичної операції на сході України у 

встановленому законодавством порядку. 

 

Стаття 1.  

…. 

7. Заборона, передбачена частинами третьою та четвертою цієї 

статті, не застосовується до осіб, зазначених у частинах другій 

- четвертій статті 3 цього Закону, які визнані учасниками 

бойових дій під час проведення антитерористичної операції на 

сході України, а також під час здійснення відповідно до 

Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

забезпечення їх здійснення  у встановленому законодавством 

порядку. 

Стаття 6. Заяви осіб, які претендують на зайняття посад 

1. Особа, яка претендує на зайняття посади, визначеної 

пунктами 1-10 частини першої статті 2 цього Закону (крім 

громадян, які призиваються на військову службу за 

призовом осіб офіцерського складу та на військову службу 

Стаття 6. Заяви осіб, які претендують на зайняття посад 

1. Особа, яка претендує на зайняття посади, визначеної 

пунктами 1-10 частини першої статті 2 цього Закону (крім 

громадян, які призиваються на військову службу за призовом 

осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом 
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за призовом під час мобілізації, на особливий період, або 

залучаються до виконання обов’язків за посадами, 

передбаченими штатами воєнного часу, на території 

проведення антитерористичної операції), подає 

власноручно написану письмову заяву, якою повідомляє 

про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені 

частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, та 

про згоду на проходження перевірки, згоду на 

оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 

цього Закону. 

…. 

під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до 

виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами 

воєнного часу, на території проведення антитерористичної 

операції, здійснення відповідно до Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях» заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях), подає власноручно 

написану письмову заяву, якою повідомляє про те, що до неї 

не застосовуються заборони, визначені частинами третьою 

або четвертою статті 1 цього Закону, та про згоду на 

проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей 

стосовно неї відповідно до цього Закону. 

Про запобігання корупції 

Розділ VII  

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Розділ VII  

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

…… 

5. Дія розділу VII цього Закону не поширюється на 

посадових осіб закладів, установ та організацій, які 

здійснюють основну діяльність у сфері соціального 

обслуговування населення, соціальної та професійної 

реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, 

охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони 

здоров’я центрального, обласного, районного, міського 

….. 

5. Дія розділу VII цього Закону не поширюється на посадових 

осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну 

діяльність у сфері соціального обслуговування населення, 

соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-

інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, охорони здоров’я (крім 

керівників закладів охорони здоров’я центрального, 

обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст 
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(міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) 

рівня), освіти (крім керівників вищих навчальних закладів 

та їх заступників), науки (крім президентів Національної 

академії наук України та національних галузевих академій 

наук, перших віце-президентів, віце-президентів та 

головних учених секретарів Національної академії наук 

України та національних галузевих академій наук, інших 

членів Президії Національної академії наук України та 

президій національних галузевих академій наук, обраних 

загальними зборами Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук відповідно, 

керівників науково-дослідних інститутів та інших 

наукових установ), культури, мистецтв, відновлення та 

збереження національної пам’яті, фізичної культури, 

спорту, національно-патріотичного виховання, 

військовослужбовців військової служби за призовом під 

час мобілізації, на особливий період, військової служби за 

призовом осіб офіцерського складу, а також військових 

посадових осіб з числа військовослужбовців військової 

служби за контрактом осіб рядового складу, військової 

служби за контрактом осіб сержантського і старшинського 

складу, військовослужбовців молодшого офіцерського 

складу військової служби за контрактом осіб офіцерського 

складу, крім військовослужбовців, які проходять військову 

службу у військових комісаріатах. 

Києва та Севастополя) рівня), освіти (крім керівників вищих 

навчальних закладів та їх заступників), науки (крім 

президентів Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, перших віце-

президентів, віце-президентів та головних учених секретарів 

Національної академії наук України та національних 

галузевих академій наук, інших членів Президії Національної 

академії наук України та президій національних галузевих 

академій наук, обраних загальними зборами Національної 

академії наук України та національних галузевих академій 

наук відповідно, керівників науково-дослідних інститутів та 

інших наукових установ), культури, мистецтв, відновлення та 

збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту, 

національно-патріотичного виховання, військовослужбовців 

військової служби за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, військової служби за призовом осіб 

офіцерського складу, а також військових посадових осіб з 

числа військовослужбовців військової служби за контрактом 

осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб 

сержантського і старшинського складу, військовослужбовців 

молодшого офіцерського складу військової служби за 

контрактом осіб офіцерського складу, крім 

військовослужбовців, які проходять військову службу у 

військових комісаріатах. 

Суб’єкти декларування, які не мали можливості до 1 квітня 

за місцем військової служби подати декларацію осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік у зв’язку з 

виконанням завдань в інтересах оборони України під час 

Суб’єкти декларування, які не мали можливості до 1 квітня за 

місцем військової служби подати декларацію осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік у зв’язку з виконанням 

завдань в інтересах оборони України під час дії особливого 



дії особливого періоду, безпосередньою участю у веденні 

воєнних (бойових) дій, у тому числі на території 

проведення антитерористичної операції, направленням до 

інших держав для участі в міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки у складі національних 

контингентів або національного персоналу, подають таку 

декларацію за звітний рік протягом 90 календарних днів із 

дня прибуття до місця проходження військової служби чи 

дня закінчення проходження військової служби, 

визначеного частиною другою статті 24 Закону України 

"Про військовий обов’язок і військову службу". 

періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) 

дій, у тому числі на території проведення антитерористичної 

операції та здійснення відповідно до Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях» заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях,  направленням до інших 

держав для участі в міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки у складі національних контингентів або 

національного персоналу, подають таку декларацію за звітний 

рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця 

проходження військової служби чи дня закінчення 

проходження військової служби, визначеного частиною 

другою статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і 

військову службу". 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

Стаття 17. Сприяння з надання внутрішньо переміщеним 

особам кредитів на придбання земельних ділянок, 

придбання та будівництво житла 

Стаття 17. Сприяння з надання внутрішньо переміщеним 

особам кредитів на придбання земельних ділянок, придбання 

та будівництво житла 

3. У разі виділення адресної цільової благодійної або 

міжнародної благодійної допомоги для будівництва або 

придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території чи у районах ведення 

військових дій чи проведення антитерористичної операції 

такі кошти не оподатковуються прибутковим податком та 

податком на додану вартість. 

3. У разі виділення адресної цільової благодійної або 

міжнародної благодійної допомоги для будівництва або 

придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території чи у районах ведення 

військових дій чи проведення антитерористичної операції, 

здійснення відповідно до Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 
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із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, такі кошти не 

оподатковуються прибутковим податком та податком на 

додану вартість. 

Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення 

…… 

6) забезпечити розроблення та затвердження в 

установленому порядку комплексної державної програми 

щодо підтримки та соціальної адаптації громадян України, 

які переселилися з тимчасово окупованої території України 

та районів проведення антитерористичної операції в інші 

регіони України, зокрема, вжити заходів із вирішення 

питань щодо тимчасового розміщення, працевлаштування, 

медичної допомоги, протиепідемічних заходів, розробки та 

внесення змін до нормативно-правових актів стосовно 

спрощення процедури переоформлення документів і 

отримання соціальних виплат для цієї категорії громадян; 

…… 

6) забезпечити розроблення та затвердження в установленому 

порядку комплексної державної програми щодо підтримки та 

соціальної адаптації громадян України, які переселилися з 

тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, здійснення 

відповідно до Закону України «Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях  в інші 

регіони України, зокрема, вжити заходів із вирішення питань 

щодо тимчасового розміщення, працевлаштування, медичної 

допомоги, протиепідемічних заходів, розробки та внесення 

змін до нормативно-правових актів стосовно спрощення 

процедури переоформлення документів і отримання 

соціальних виплат для цієї категорії громадян; 

7) для забезпечення обліку таких осіб та створення 

експертно-інформаційної системи підтримки прийняття 

управлінських рішень створити Єдину інформаційну базу 

даних про внутрішньо переміщених осіб - громадян 

України, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення 

7) для забезпечення обліку таких осіб та створення експертно-

інформаційної системи підтримки прийняття управлінських 

рішень створити Єдину інформаційну базу даних про 

внутрішньо переміщених осіб - громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції, здійснення 



антитерористичної операції в інші регіони України, а 

також за обставин, визначених у статті 1 цього Закону, та 

визначити порядок її ведення та порядок доступу до 

Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб із зазначенням ідентифікаційних даних 

громадян, відомостей про факт надання їм державою та 

органами місцевого самоврядування послуг, даних про 

факт та про потреби їх працевлаштування, відомостей про 

виплачені їм грошові суми для забезпечення тимчасового 

поселення та отримання постійного житла, передбачивши 

в цій базі систему захисту персональних даних, 

повноваження державних органів та їх територіальних 

підрозділів щодо порядку введення таких даних за їх 

спеціальною компетенцією та порядок надання необхідних 

для таких осіб інформаційно-консультативних відомостей 

та послуг для прискорення та спрощення для цієї категорії 

громадян процесу соціальної адаптації; 

відповідно до Закону України «Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях  в інші 

регіони України, а також за обставин, визначених у статті 1 

цього Закону, та визначити порядок її ведення та порядок 

доступу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб із зазначенням ідентифікаційних даних 

громадян, відомостей про факт надання їм державою та 

органами місцевого самоврядування послуг, даних про факт 

та про потреби їх працевлаштування, відомостей про 

виплачені їм грошові суми для забезпечення тимчасового 

поселення та отримання постійного житла, передбачивши в 

цій базі систему захисту персональних даних, повноваження 

державних органів та їх територіальних підрозділів щодо 

порядку введення таких даних за їх спеціальною 

компетенцією та порядок надання необхідних для таких осіб 

інформаційно-консультативних відомостей та послуг для 

прискорення та спрощення для цієї категорії громадян 

процесу соціальної адаптації; 

Закон України «Про Національну поліцію» 
Стаття 97. Одноразова грошова допомога в разі загибелі 

(смерті) чи втрати працездатності поліцейського 

Стаття 97. Одноразова грошова допомога в разі загибелі 

(смерті) чи втрати працездатності поліцейського 

1. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), 

визначення втрати працездатності поліцейського (далі - 

одноразова грошова допомога) є соціальною виплатою, 

гарантованою допомогою з боку держави, яка 

призначається і виплачується особам, які за цим Законом 

1. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), 

визначення втрати працездатності поліцейського (далі - 

одноразова грошова допомога) є соціальною виплатою, 

гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається і 

виплачується особам, які за цим Законом мають право на її 
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мають право на її отримання, у разі: 

1) загибелі поліцейського, що настала внаслідок 

протиправних дій третіх осіб, або під час учинення дій, 

спрямованих на рятування життя людей або усунення 

загрози їхньому життю, чи в ході участі в 

антитерористичній операції, під час захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України або 

смерті поліцейського внаслідок поранення (контузії, 

травми або каліцтва), отриманого за зазначених обставин; 

 

 

 

 

……. 

3) визначення поліцейському інвалідності, що настала 

внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), 

отриманого під час виконання ним службових обов’язків, 

пов’язаних із виконанням повноважень та основних 

завдань міліції або поліції, чи участі в антитерористичній 

операції, захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, протягом шести місяців 

після звільнення його з поліції внаслідок причин, 

зазначених у цьому пункті; 

отримання, у разі: 

1) загибелі поліцейського, що настала внаслідок протиправних 

дій третіх осіб, або під час учинення дій, спрямованих на 

рятування життя людей або усунення загрози їхньому життю, 

чи в ході участі в антитерористичній операції, у здійсненні 

відповідно до Закону України «Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, під час 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України або смерті поліцейського внаслідок 

поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за 

зазначених обставин; 

….. 

3) визначення поліцейському інвалідності, що настала 

внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), 

отриманого під час виконання ним службових обов’язків, 

пов’язаних із виконанням повноважень та основних завдань 

міліції або поліції, чи участі в антитерористичній операції, у 

здійсненні відповідно до Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 



 

 

5) отримання поліцейським поранення (контузії, травми 

або каліцтва) під час виконання ним службових обов’язків, 

пов’язаних із здійсненням повноважень та основних 

завдань міліції або поліції, чи участі в антитерористичній 

операції, захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, наслідком якого є 

часткова втрата працездатності без визначення йому 

інвалідності; 

 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, протягом 

шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок 

причин, зазначених у цьому пункті; 

5) отримання поліцейським поранення (контузії, травми або 

каліцтва) під час виконання ним службових обов’язків, 

пов’язаних із здійсненням повноважень та основних завдань 

міліції або поліції, чи участі в антитерористичній операції, у 

здійсненні відповідно до Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, наслідком 

якого є часткова втрата працездатності без визначення йому 

інвалідності; 

Закон України «Про систему іномовлення України» 

Стаття 7. Мовлення та програмна політика державного 

підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення 

України" 

Стаття 7. Мовлення та програмна політика державного 

підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення 

України" 

2. Редакційна політика МПІУ визначається необхідністю 

інформування іноземної аудиторії, в тому числі українців 

2. Редакційна політика МПІУ визначається необхідністю 

інформування іноземної аудиторії, в тому числі українців за 



за кордоном, а також аудиторії, що перебуває на тимчасово 

окупованих територіях України, територіях, на яких 

запроваджено надзвичайний, воєнний стан, а також у 

районах проведення антитерористичних операцій. 

кордоном, а також аудиторії, що перебуває на тимчасово 

окупованих територіях України, територіях, на яких 

запроваджено надзвичайний, воєнний стан, а також у районах 

проведення антитерористичних операцій та районах 

здійснення відповідно до Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях. 

Закон України «Про виконавче провадження» 

Стаття 34. Зупинення вчинення виконавчих дій 

1. Виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі: 

1) проходження боржником строкової військової служби, 

військової служби за призовом осіб офіцерського складу, 

військової служби за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, або якщо боржник проходить військову 

службу та виконує бойові завдання військової служби у 

бойовій обстановці чи в районі проведення 

антитерористичної операції, якщо згідно з умовами служби 

проведення виконавчих дій неможливе чи на прохання 

стягувача, який проходить таку військову службу; 

 

Стаття 34. Зупинення вчинення виконавчих дій 

1. Виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі: 

1) проходження боржником строкової військової служби, 

військової служби за призовом осіб офіцерського складу, 

військової служби за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, або якщо боржник проходить військову 

службу та виконує бойові завдання військової служби у 

бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної 

операції, у районі здійснення відповідно до Закону України 

«Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській 

областях» заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, якщо згідно з умовами 

служби проведення виконавчих дій неможливе чи на 



прохання стягувача, який проходить таку військову службу; 
11) встановлення мораторію на звернення стягнення на 

активи боржника за зобов’язаннями підприємств 

залізничного транспорту, майно яких розміщене на 

території проведення антитерористичної операції, на якій 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження. 

11) встановлення мораторію на звернення стягнення на активи 

боржника за зобов’язаннями підприємств залізничного 

транспорту, майно яких розміщене на території проведення 

антитерористичної операції, здійснення відповідно до 

Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, на 

якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження. 

Стаття 73. Кошти, на які не може бути звернено стягнення Стаття 73. Кошти, на які не може бути звернено стягнення 

2. Стягнення не здійснюється також із сум: 

…. 

5) грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним 

забезпеченням протезування (ортезування) учасника 

антитерористичної операції, який втратив функціональні 

можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої 

учасниками антитерористичної операції, незалежно від її 

розміру та джерела походження. 

2. Стягнення не здійснюється також із сум: 

…. 

5) грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним 

забезпеченням протезування (ортезування) учасника 

антитерористичної операції, особи, яка здійснювала 

відповідно до Закону України «Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» заходи із забезпечення національної 

безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 

збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, 

забезпечення їх здійснення, які втратили функціональні 

можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої 

зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела 

походження. 

Розділ XIII  Розділ XIII  



ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

101. На період дії мораторію, встановленого згідно з 

пунктом 5-1 розділу III "Перехідні та прикінцеві 

положення" Закону України "Про особливості утворення 

публічного акціонерного товариства залізничного 

транспорту загального користування", підлягають 

зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового 

виконання рішень щодо звернення стягнення на активи 

публічного акціонерного товариства залізничного 

транспорту загального користування, 100 відсотків акцій 

якого належать державі, за зобов’язаннями підприємств 

залізничного транспорту, майно яких розміщене на 

території проведення антитерористичної операції, на якій 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження. 

101. На період дії мораторію, встановленого згідно з пунктом 

5-1 розділу III "Перехідні та прикінцеві положення" Закону 

України "Про особливості утворення публічного акціонерного 

товариства залізничного транспорту загального 

користування", підлягають зупиненню виконавчі провадження 

та заходи примусового виконання рішень щодо звернення 

стягнення на активи публічного акціонерного товариства 

залізничного транспорту загального користування, 100 

відсотків акцій якого належать державі, за зобов’язаннями 

підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене 

на території проведення антитерористичної операції, 

здійснення відповідно до Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії в 

Донецькій та Луганській областях, на якій органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. 
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