
Інформація 

щодо стану підготовки до реалізації Закону України «Про внесення 

змін до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" щодо посилення соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів 

сімей загиблих таких осіб»  

№ 2203 від 14.11.2017 року 

 

З метою забезпечення реалізації Закону від 14 листопада 2017 року 

№ 2203, який набирає чинності 24.02.2018 року, треба опрацювати 16 

підзаконних актів, а саме: 

Кабінет Міністрів України має прийняти 2 нових порядки та 

внести зміни до 13 своїх постанов; 

Пенсійний фонд України має внести зміни до однієї Постанови 

Правління Пенсійного фонду України. 

 

Станом на 07.02.2018 року (за інформацією Мінсоцполітики, МОЗ та 

Пенсійного фонду України):  

прийнято 0 

надіслано на погодження до 

заінтересованих центральних органів 

виконавчої влади пропозиції про зміни 

до  4 постанов КМУ 

готуються для подання на 

погодження до заінтересованих 

центральних органів виконавчої влади 

пропозиції про зміни 

до 8 постанов КМУ 

не розпочата робота по внесенню 

змін до  

до 3-х постанов КМУ та однієї 

постанови Правління ПФУ 

 

Кабінету Міністрів України до 24.02.2018 року необхідно: 

1) затвердити порядки: 

- щодо встановлення статусу інваліда війни особам, які стали інвалідами 

внаслідок поранень чи інших ушкоджень, одержаних від вибухових речовин, 

боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної 

операції; 

- щодо надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності; 

 

2) внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України: 



1)  «Питання медико-соціальної експертизи» від 3 грудня 2009 р. № 1317; 

2) «Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які 

отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення» від 8 вересня 2015 р. № 685;  

3) «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей» 

від 29 квітня 2016р. № 336; 

4) «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними 

путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчими органами міських рад» від 22 лютого 2006 р.                    

№ 187; 

5) «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» 

від 12 травня 1994 р. № 302; 

6) «Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку 

поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, деяким категоріям осіб» від 23 вересня 2015 р. № 740; 

7) «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» від 1 березня 

2015 р. № 200; 

 

В т.ч. в зв’язку із зміною термінології «Велика Вітчизняна війна» на 

«Друга світова війна» 

 

8) «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії 

інвалідам війни та учасникам бойових дій» від 28 липня 2010 р. № 656; 

9) «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд» від 2 квітня 2005 р.  № 

261; 

10) «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих 

верств населення» від 28 грудня 2011 р. № 1381; 

11) «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» 

від 19 липня 2006 р. № 999; 

12) «Про затвердження Порядку визначення та задоволення соціально-

побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих 

(померлих) воїнів» від 13 листопада 2013 р. № 823; 

13) «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань» від 17 серпня 1998 р. № 1303; 

 

Пенсійний фонд України має внести зміни до Постанови Правління 

Пенсійного Фонду України від 25.11.2005 року № 22-1 «Про затвердження 



Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) 

пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» 

 


