ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПІЛЬГ
ДО ТА ПІСЛЯ 1 СІЧНЯ 2015 РОКУ
Норма Закону станом на 31.12.2014
Норма Закону з урахуванням внесених змін
Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
Стаття 5. Пільги дітям війни

Стаття 5. Пільги дітям війни
Дітям війни надаються такі пільги:

право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності
або штату працівників
використання чергової відпустки в зручний для них час; одержання
додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до
двох тижнів на рік;
першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального
житлового будівництва, садівництва та городництва;

БЕЗ ЗМІН
БЕЗ ЗМІН
БЕЗ ЗМІН

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту,
автомобільним транспортом загального користування в сільській
З 01.06.2015 ця пільга відмінена
місцевості, залізничним і водним транспортом приміського Проте, згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 17
сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області травня 1993 р. № 354 та від 16.08.1994 р. № 555 пенсіонери за
(Автономної Республіки Крим) за місцем проживання;
віком та люди з інвалідністю мають право на безплатний проїзд
у міському пасажирському транспорті загального користування
(крім метрополітену і таксі) та на приміських маршрутах.
право на 25-відсоткову знижку при платі за користування З 01.07.2015 – діти війни мають право на 25-відсоткову знижку при
комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) у межах платі за користування комунальними послугами (газом,
середніх норм споживання;
електроенергією тощо) у межах середніх норм споживання за умови,
якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів

України: у 2015 році – 1710 грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році
– 2240 грн., у 2018 році – 2470 грн.
Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни
Дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи
державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії,
підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни
З 01.01.2015 року дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту") до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання
чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії,
виплачується підвищення у порядку та розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №
1381 установлено, що дітям війни (крім тих, на яких поширюється
дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань") до
пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи
державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії,
підвищення, встановлене статтею 6 Закону України "Про соціальний
захист дітей війни", провадиться у розмірі 66,43 гривні.
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них
Стаття 61. Пільги колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання
Учасникам бойових дій,
колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання надаються такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних для учасників бойових дій - БЕЗ ЗМІН
препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто
та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами, з 1
липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,

2) першочергове безплатне зубопротезування
протезування з дорогоцінних металів);

(за

який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.
винятком для учасників бойових дій - БЕЗ ЗМІН
колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів,
гетто та інших місць примусового тримання, визнаним
інвалідами, з 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
визначаються Кабінетом Міністрів України;
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна
плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.
метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає
у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

БЕЗ ЗМІН

для учасників бойових дій - БЕЗ ЗМІН
колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів,
гетто та інших місць примусового тримання, визнаним
інвалідами, з 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та
скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх
норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за
опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу,
яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має
право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається
75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла
на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри
на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на
сім'ю);

для учасників бойових дій - БЕЗ ЗМІН
колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів,
гетто та інших місць примусового тримання, визнаним
інвалідами, з 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в для учасників бойових дій - БЕЗ ЗМІН
межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які
проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів,
гетто та інших місць примусового тримання, визнаним
інвалідами, з 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання;

для учасників бойових дій - БЕЗ ЗМІН
ДЛЯ колишніх неповнолітніх в'язнів концентраційних таборів,
гетто та інших місць примусового тримання, визнаним
інвалідами з 01.06.2015 року ВІДМІНЕНО
Проте, згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 17
травня 1993 р. № 354 та від 16.08.1994 р. № 555 пенсіонери за

віком та люди з інвалідністю мають право на безплатний проїзд
у міському пасажирському транспорті загального користування
(крім метрополітену і таксі) та на приміських маршрутах.
8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;

БЕЗ ЗМІН

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

БЕЗ ЗМІН

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

БЕЗ ЗМІН

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час,
а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної
плати строком до двох тижнів на рік;

БЕЗ ЗМІН

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації
виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації
підприємства, установи, організації;

БЕЗ ЗМІН

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і
городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих
осіб та забезпечення їх паливом.
Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво
під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової
служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок
жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

органами виконавчої влади, підприємствами, установами та
організаціями у розпорядження місцевих рад та державних
адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний
облік;
15) одержання позики на будівництво, реконструкцію
або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель,
приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на
будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових
ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року
після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку,
який визначається Кабінетом Міністрів України;
16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів
та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків;
17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з
50-процентною знижкою;

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

для учасників бойових дій - БЕЗ ЗМІН
ДЛЯ колишніх неповнолітніх в'язнів концентраційних таборів,
гетто та інших місць примусового тримання, визнаним
інвалідами з 01.06.2015 ВІДМІНЕНО

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
БЕЗ ЗМІН
відповідно до податкового та митного законодавства;
19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове для учасників бойових дій - БЕЗ ЗМІН
встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у
розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів,
додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном
гетто та інших місць примусового тримання, визнаним
встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
інвалідами, з 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України:
у 2015
році – 1710 грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн.,

у 2018 році – 2470 грн.
20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування, житловокомунального господарства, міжміського транспорту;

БЕЗ ЗМІН

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном
війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

БЕЗ ЗМІН

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається
право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та
переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних
закладів і на курси для одержання відповідних професій.

БЕЗ ЗМІН

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам бойових
дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від
виду житла чи форми власності на нього.
Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається
в максимально можливому розмірі в межах загальної площі
житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від
наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати.
Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в
розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в

максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка
плати.
Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується
замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова
грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів
України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України.
Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 19411945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким
виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені
статтею 13 цього Закону для інвалідів війни I групи.

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

Стаття 13. Пільги інвалідам війни
Стаття 6 . Пільги колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним
інвалідами
2

Інвалідам війни та прирівняним до них особам (стаття 7),
колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами, надаються такі
пільги:
1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних для інвалідів війни - БЕЗ ЗМІН
препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та
інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами, з 1
липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України:
у 2015
році – 1710 грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн.,

у 2018 році – 2470 грн.

2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком для інвалідів війни - БЕЗ ЗМІН
протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення
іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;
колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та
інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами, з 1
липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України:
у 2015
році – 1710 грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн.,

у 2018 році – 2470 грн.
3) безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторнокурортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до
санаторно-курортного закладу і назад.
Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових
діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, безплатно
забезпечуються санаторно-курортним лікуванням першочергово із
числа позачерговиків. Порядок надання путівок, розмір та порядок
виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України.
Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно Міністерством
оборони України, Міністерством внутрішніх справ України,
Службою безпеки України, центральними органами виконавчої
влади, що реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я,
соціального захисту населення, захисту державного кордону, та
іншими органами за місцем перебування інваліда на обліку або за
місцем його роботи.
За бажанням інвалідів замість путівки на санаторно-курортне
лікування вони можуть один раз на два роки одержувати грошову
компенсацію: інваліди війни I-II груп - у розмірі середньої вартості
путівки, інваліди війни III групи - у розмірі 75 процентів середньої

БЕЗ ЗМІН

вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від
наявності медичного висновку про необхідність санаторнокурортного лікування або медичних протипоказань;
4) 100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна
плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.
метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає
у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

для інвалідів війни - БЕЗ ЗМІН
колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та
інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами, з 1
липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн. у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.
5) 100-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та
скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх
норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при
розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної
площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому
приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5
кв. метра на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається
100-процентна знижка за користування газом для опалювання житла
на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри
на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на
сім'ю);
6) 100-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в
межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які
проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

для інвалідів війни - БЕЗ ЗМІН
колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та
інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами, з 1
липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн. ., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.
для інвалідів війни - БЕЗ ЗМІН
колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та
інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами, з 1

липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн. ., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється
і на особу, яка супроводжує інваліда I групи;

ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ - БЕЗ ЗМІН

8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих
будинків і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України;
9) позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними
закладами, а також позачергова госпіталізація.
Ліквідація госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної війни
здійснюється лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України;
10) позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і
позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонементна
плата за користування квартирним телефоном встановлюється у
розмірі 50 процентів від затверджених тарифів, а для інвалідів
Великої Вітчизняної війни та війни з Японією зі 100-процентною
знижкою від затверджених тарифів;

БЕЗ ЗМІН

ДЛЯ колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів,
гетто та інших місць примусового тримання, визнаним
інвалідами з 01.06.2015 року ВІДМІНЕНО
Проте, згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 17
травня 1993 р. № 354 та від 16.08.1994 р. № 555 пенсіонери за
віком та люди з інвалідністю мають право на безплатний проїзд
у міському пасажирському транспорті загального користування
(крім метрополітену і таксі) та на приміських маршрутах.

БЕЗ ЗМІН

для інвалідів війни - БЕЗ ЗМІН
колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та
інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами, з 1
липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну

особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.
11) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу
на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до
яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
12) право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхідних спеціалістів;
13) позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до
підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.
Праця інвалідів війни регулюється відповідними
нормами
законодавства України про працю і соціальний захист інвалідів;

БЕЗ ЗМІН

14) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації
виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації
підприємств, установ, організацій;

БЕЗ ЗМІН

15) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим
інвалідам війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати
незалежно від стажу роботи;

БЕЗ ЗМІН

16) виплата працюючим інвалідам допомоги по
тимчасовій
непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом
календарного року, а також допомоги по державному соціальному
страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням
проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної
і додаткової відпусток;

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН
БЕЗ ЗМІН

17) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час,
а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної
плати строком до двох тижнів на рік;

БЕЗ ЗМІН

18) позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними
органами
виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження
місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій
статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня
взяття на квартирний облік, а інваліди І групи з числа учасників
бойових дій на території інших країн - протягом року.
Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад
зобов'язані подавати допомогу інвалідам війни у будівництві
індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва
відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;
19) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель,
приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на
будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових
ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року
після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку,
який визначається Кабінетом Міністрів України;
20) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів
та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів інвалідів війни,
які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як
правило, споруджуються поблизу будинків;

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

21) інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз
на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом, а особам, які
супроводжують інвалідів I групи (не більше одного
супроводжучого), - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз
на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.
Інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один раз на
два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності
залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад)
зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості
проїзду.
Інвалідам війни та особам, які супроводжують у поїздках інвалідів І
групи (не більше одного супроводжуючого), надається право
користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1
жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартості проїзду без
обмеження кількості поїздок;
22) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності
медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін
експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий),
виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне
обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових
діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, за
наявності медичних показань для забезпечення автомобілем,
безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово із числа
позачерговиків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
23) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
відповідно до податкового та митного законодавства;
24) звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що
орендуються інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів
пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та

ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ - БЕЗ ЗМІН
ДЛЯ колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів,
гетто та інших місць примусового тримання, визнаним
інвалідами, - з 01.06.2015 року ВІДМІНЕНО

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН
БЕЗ ЗМІН

безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від їх
форми власності;
25) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості
здійснення
такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим інвалідом, в
порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

БЕЗ ЗМІН

26) позачергове обслуговування підприємствами, установами,
організаціями служби побуту, громадського харчування, житловокомунального господарства, міжміського транспорту;
27) право на позачергове забезпечення продовольчими товарами
поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного
попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Для продажу цих товарів створюються спеціалізовані салонимагазини, секції, відділи та інші види пільгового торговельного
обслуговування. Продаж товарів здійснюється за соціально
доступними цінами за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України.
Магазини, секції, відділи та інші торговельні підприємства, що
обслуговують інвалідів та ветеранів війни, звільняються від сплати
податку на добавлену вартість.

БЕЗ ЗМІН

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються інвалідам війни та
членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду
житла чи форми власності на нього.
Площа житла, на яку нараховується 100-процентна знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається
в максимально можливому розмірі в межах загальної площі
житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від
наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати.
Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в
розмірі, меншому ніж 100 процентів, спочатку обчислюється в
максимально можливому розмірі 100-процентна відповідна знижка
плати.
Інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи
державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії,
підвищуються: інвалідам I групи - у розмірі 50 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II
групи - 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, III групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність.
Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова
допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України
в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України.
Інвалідам війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з
імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше,
надаються пільги, передбачені цією статтею для інвалідів війни I
групи.
Стаття

63.

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

Стаття 14. Пільги для учасників війни
Пільги колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання

Учасникам війни (статті 8, 9),
колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання надаються такі пільги:
З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
1)
безплатне
одержання
ліків,
лікарських
засобів, середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
рецептами лікарів;
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710

грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.

2) безплатне першочергове зубопротезування
протезування з дорогоцінних металів);

(за

винятком З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
визначаються Кабінетом Міністрів України;
4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна
плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.
метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає
у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

БЕЗ ЗМІН

З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.
5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та
скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх
норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за
опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу,

З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710

яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році
право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
– 2470 грн.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається
50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла
на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри
на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на
сім'ю);
6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання;
8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

З 1 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ СКАСОВАНО
Проте, згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 17
травня 1993 р. № 354 та від 16.08.1994 р. № 555 пенсіонери за
віком та люди з інвалідністю мають право на безплатний проїзд
у міському пасажирському транспорті загального користування
(крім метрополітену і таксі) та на приміських маршрутах.
БЕЗ ЗМІН

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;

БЕЗ ЗМІН

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

БЕЗ ЗМІН

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
12) використання чергової відпустки у зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік;
13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і
городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих
осіб та забезпечення їх паливом;
14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель,
приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на
будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових
ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року
після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку,
який визначається Кабінетом Міністрів України;
15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками
транспортних засобів;

БЕЗ ЗМІН
БЕЗ ЗМІН
БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

16) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним З 1 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ СКАСОВАНО
транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з
50-процентною знижкою;

17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
відповідно до податкового та митного законодавства
18) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове
встановлення телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів
вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна
плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50
процентів від затверджених тарифів.
Порядок користування послугами та оплати за встановлення
квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;

19) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування, житловокомунального господарства, міжміського транспорту;
20) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за учасником війни,
в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам війни та
членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду
житла чи форми власності на нього.
Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається
в максимально можливому розмірі в межах загальної площі
житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від
наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати.

БЕЗ ЗМІН
З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього
Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в
тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне довічне
грошове утримання чи державна соціальна допомога, що
виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим
учасникам війни - на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність.
Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та
бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної
війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова
допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України
в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України.

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

СТАТТЯ 15. ПІЛЬГИ ОСОБАМ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»
4
Стаття 6 . Пільги дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань
Особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветерані війни, гарантії їх соціального захисту», а саме: батькам;
одному з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; дітям, які не мають (і не мали) своїх
сімей; дітям, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття; дітям, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти
військовслужблвців (стаття 10);
дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань надаються такі пільги:
З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710

грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.
З 24 лютого 2016 року незалежно від доходу сім’ї пільга
надається членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних:
1) під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, в тому числі із числа волонтерів та добровольців;
2) під час участі у Революції Гідності.
2) безплатне першочергове зубопротезування
протезування з дорогоцінних металів);

(за

винятком

З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України (у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн.)
З 24 лютого 2016 року незалежно від доходу сім’ї пільга
надається членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних:
1) під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, в тому числі із числа волонтерів та добровольців;
2) під час участі у Революції Гідності.

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
визначаються Кабінетом Міністрів України;

БЕЗ ЗМІН

4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна
плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.
метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає
у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710

грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.
З 24 лютого 2016 року незалежно від доходу сім’ї пільга
надається членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних:
1) під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, в тому числі із числа волонтерів та добровольців;
2) під час участі у Революції Гідності.
5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та
скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх
норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за
опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу,
яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має
право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається
50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла
на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри
на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на
сім'ю);

З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році

– 2470 грн.
З 24 лютого 2016 року незалежно від доходу сім’ї пільга
надається членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних:
1) під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, в тому числі із числа волонтерів та добровольців;
2) під час участі у Революції Гідності.

6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України (у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.).
З 24 лютого 2016 року незалежно від доходу сім’ї пільга
надається членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних:

1) під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, в тому числі із числа волонтерів та добровольців;
2) під час участі у Революції Гідності.
7) безплатний, проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання;

З 1 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ СКАСОВАНО
Проте, згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 17
травня 1993 р. № 354 та від 16.08.1994 р. № 555 пенсіонери за
віком та люди з інвалідністю мають право на безплатний проїзд
у міському пасажирському транспорті загального
користування (крім метрополітену і таксі) та на приміських
маршрутах.

8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і
квартир;

БЕЗ ЗМІН

9) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

БЕЗ ЗМІН

10) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;

БЕЗ ЗМІН

11) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
12) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

БЕЗ ЗМІН

13) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік;

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

14) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації
виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації
підприємства, установи, організації;
15) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження
місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій
статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня
взяття на квартирний облік.
Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад
зобов'язані подавати допомогу інвалідам війни і сім'ям загиблих
військовослужбовців у будівництві індивідуальних жилих будинків.
Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у
першочерговому порядку;
16) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель,
приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на
будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових
ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року
після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку,
який визначається Кабінетом Міністрів України;
17) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками
транспортних засобів;

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

18) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним З 1 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ СКАСОВАНО
транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з
50-процентною знижкою;
19) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
відповідно до податкового та митного законодавства; }

БЕЗ ЗМІН

20) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних
телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості
основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за
користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від
затверджених тарифів.
Порядок користування послугами зв'язку та оплати за встановлення
квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;

З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України (у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.).
З 24 лютого 2016 року незалежно від доходу сім’ї пільга
надається членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних:
1) під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, в тому числі із числа волонтерів та добровольців;
2) під час участі у Революції Гідності.

21) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування, житловокомунального господарства, міжміського транспорту;

БЕЗ ЗМІН

22) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном війни, в
порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

БЕЗ ЗМІН

23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих
навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими
здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих
бюджетів.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються особам, на яких
поширюється чинність цього Закону, та членам їх сімей, які
проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми
власності на нього.
Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається
в максимально можливому розмірі в межах загальної площі
житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від
наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати.
Членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а
також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої
Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне
довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що
виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій,
партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від
загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які
не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується
замість пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10
цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів
війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих
учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя
інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з
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інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова
грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів
України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України.
Пільга щодо вступу до вищих навчальних закладів, передбачена
пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10
цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших держав,
які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на
території інших держав, а також внаслідок захворювання,
пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих
дій та конфліктів.
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СТАТТЯ 16. ПІЛЬГИ ДЛЯ ОСІБ,
ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД БАТЬКІВЩИНОЮ
Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої
Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Герої
Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11)
надаються такі пільги:
БЕЗ ЗМІН
1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового
утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується
замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова
грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів
України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України, яка виплачується щорічно до 5 травня;
2) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
відповідно до податкового та митного законодавства
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3) першочергове безплатне особисте і безплатне членів сім'ї
(дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в
амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова
безплатна особиста і безплатна членів сім'ї (дружини (чоловіка) і
дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування у стаціонарах,
госпіталях,
лікарнях, а
також
збереження
безплатного
обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних
закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу
на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що
пережило, і дітьми віком до 18 років;
4) першочергове безплатне забезпечення ліками, лікарськими
засобами, імунобіологічними препаратами та виробами медичного
призначення, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його
висновком ліків додому;

БЕЗ ЗМІН

З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.

5) безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
виготовлених з дорогоцінних металів);
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.
6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним
6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним
лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно- лікуванням. Порядок надання путівок визначається Кабінетом
курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та Міністрів України;
порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів
України;

7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей,
які проживають разом з ними, від квартирної плати незалежно від
форми власності житлового фонду, від оплати комунальних послуг
(водопостачання,
каналізація,
газ,
електроенергія,
гаряче
водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають
центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм,
установлених для продажу населенню, та інші види комунальних
послуг), від оплати скрапленого балонного газу для побутових
потреб, від плати за користування домашнім телефоном і
позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду
житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за дружиною
(чоловіком), батьками померлих осіб, нагороджених орденом Героїв
Небесної Сотні, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена
Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а
також Героїв Соціалістичної Праці незалежно від часу їх смерті;
8) першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у
будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського
житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до
20 квадратних метрів;
9) звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право
власності на квартиру при її приватизації;
10) безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що
знаходяться у їх власності, відповідно до Положення про систему
технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих
будинків;

З 01.01.2015 РОКУ ЛІКВІДОВАНО ПІЛЬГУ ЩОДО
компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і
назад
З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.
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10-1) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель,
приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на
будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових
ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року
після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку,
який визначається Кабінетом Міністрів України;
11) першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на
будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт
житла;
12) позачергове користування всіма видами послуг зв'язку,
позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів,
позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої
охоронної сигналізації;

13) першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на
суму і за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів, виданих
Герою Радянського Союзу, повному кавалеру ордена Слави, особі,
нагородженій чотирма і більше медалями "За відвагу", Герою
Соціалістичної Праці, членам їх сімей, які проживають разом з ними;
14) першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх
номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним в цій
статті особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними,
приватизаційних майнових сертифікатів;

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН
З 1 липня 2015 року ця пільга надається, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.
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15) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним
транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і З 1 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ СКАСОВАНО
пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах 1 класу (на

місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
16) безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм,
автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і
поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі
внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані і
місця проживання;
17) позачергове придбання квитків на всі види залізничного,
водного, повітряного і автомобільного транспорту;
18) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне
паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць
відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого
транспортного засобу;
19) позачергове користування усіма видами послуг підприємств
торговельно-побутового
обслуговування,
при
відвідуванні
культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів;
20) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на
даному підприємстві, в установі чи організації, першочергове
працевлаштування при ліквідації підприємства, установи чи
організації;
21) безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем
роботи в учбових закладах системи державної підготовки і
перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на
курсах;

З 1 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ СКАСОВАНО
Проте, згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 17
травня 1993 р. № 354 та від 16.08.1994 р. № 555 пенсіонери за
віком та люди з інвалідністю мають право на безплатний проїзд
у міському пасажирському транспорті загального користування
(крім метрополітену і таксі) та на приміських маршрутах.
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22) надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а
також додаткової відпустки без збереження заробітної плати
терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;
23) безплатне поховання з військовими почестями померлої
(загиблої) особи, нагородженої орденом Героїв Небесної Сотні,
померлого (загиблого) Героя Радянського Союзу, повного кавалера
ордена Слави, особи, нагородженої чотирма і більше медалями "За
відвагу", Героя Соціалістичної Праці;
24) спорудження на могилі померлого (загиблого) незалежно від часу
смерті надгробка за встановленим Урядом України зразком.
Додаткові витрати, пов'язані із зміною встановленого Урядом
України зразка надгробка, оплачуються сім'єю померлого
(загиблого) чи організацією-спонсором;
25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті
(загибелі) одноразової допомоги в розмірі п'яти прожиткових
мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у
розрахунку на місяць на одну особу;
26) першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з числа
інвалідів (за наявності медичних показань для забезпечення
автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною
заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт,
технічне обслуговування автомобілів або на транспортне
обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, незалежно від виплати компенсації, передбаченої пунктом
18 цієї статті.
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Закон України
"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"

Стаття 6. Особи, які визнаються ветеранами праці
Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних
осіб, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію.
Ветеранами праці визнаються також:
а) громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:
за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності стажу
роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років;
за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний
робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності стажу роботи у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років;
відповідно до пунктів "в" - "з" статті 13 та статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення" - за наявності стажу роботи у жінок - 30
років і у чоловіків - 35 років;
відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення" - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у
чоловіків - 30 років;
б) пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством колишнього Союзу РСР;
в) інваліди I і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.
Стаття 7. Пільги ветеранам праці
Ветеранам праці надаються такі пільги:
1) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи
поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем
роботи;

БЕЗ ЗМІН

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком 3 01.07.2015 року ця пільга надається, за умови, якщо розмір
протезування із дорогоцінних металів);
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.

3) переважне право на забезпечення санаторно-курортним
лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного
санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах, що
визначаються Кабінетом Міністрів України;

БЕЗ ЗМІН

4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;

БЕЗ ЗМІН

5) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

БЕЗ ЗМІН

6) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час,
а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної
плати строком до двох тижнів на рік;

БЕЗ ЗМІН

7) переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і
городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих
осіб та забезпечення їх паливом;

БЕЗ ЗМІН

8) першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне)
житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи
з п'ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове
одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і
благоустрою садових ділянок;

БЕЗ ЗМІН

9) переважне право на вступ до садівницьких товариств
(кооперативів), кооперативів по будівництву та експлуатації
колективних гаражів;

БЕЗ ЗМІН

10) переважне право на встановлення домашніх телефонів
11) звільнення від плати за землю;

БЕЗ ЗМІН
БЕЗ ЗМІН

12) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського
транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом
загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів в межах області (Автономної
Республіки Крим) за місцем проживання.

З 01.06.2015 РОКУ СКАСОВАНО

Стаття 9. Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
Особами, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вважаються Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери
ордена Трудової Слави
Стаття 9. Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною
Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
надаються такі пільги:
1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів
мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за
рахунок Державного бюджету України;
2) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
відповідно до податкового та митного законодавства;
3) першочергове безплатне особисте і безплатне членів їх сімей
(дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в
амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова
безплатна особиста і безплатна членів їх сімей (дружини (чоловіка) і
дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування в стаціонарах,
госпіталях,
лікарнях, а
також
збереження
безплатного
обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних
закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу
на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що
пережило, і дітьми віком до 18 років;

Стаття 9. Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною
Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
надаються такі пільги:
БЕЗ ЗМІН
БЕЗ ЗМІН
БЕЗ ЗМІН

4) першочергове безплатне забезпечення ліками, що придбані за 3 01.07.2015 року ця пільга надається, за умови, якщо розмір
рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну

особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.
5) безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім 3 01.07.2015 року ця пільга надається, за умови, якщо розмір
виготовлених з дорогоцінних металів);
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.
6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним 6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним
лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно- лікуванням. Порядок надання путівок визначаються Кабінетом
курортного закладу і назад.
Міністрів України;
з 01.01.2015 року ліквідовано пільгу щодо компенсації вартості
проїзду до санаторно-курортного закладу і назад
7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, що
спільно проживають з ними, від квартирної плати, незалежно від
форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг у
межах норм, встановлених законодавством (водопостачання,
каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне
опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, надання палива, придбаного у межах норм, встановлених для
продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від плати за
користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною
сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені
пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і батьками

3 01.07.2015 року ця пільга надається, за умови, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.

Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів
ордена Трудової Слави;
8) першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у
будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського
житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до
20 квадратних метрів;
9) звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право
власності на квартиру при її приватизації;
10) безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що
знаходяться у їх власності, або компенсація витрат на його
проведення при виконанні власними силами відповідно до
Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та
реконструкції жилих будинків;
11) першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на
будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт
житла;

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН
БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

12) позачергове користування всіма видами послуг зв'язку,
позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів, 3 01.07.2015 року ця пільга надається, за умови, якщо розмір
позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
охоронної сигналізації;
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України: у 2015 році – 1710
грн., у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн., у 2018 році –
2470 грн.
13) першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на
суму і за рахунок виданих Герою Соціалістичної Праці, Герою
України, повному кавалеру ордена Трудової Слави, членам їх сімей,

БЕЗ ЗМІН

що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових
сертифікатів;
14) першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх
номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним у цій
статті особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними,
приватизаційних майнових сертифікатів;
15) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним
транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і
пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах першого класу
(на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом;

БЕЗ ЗМІН

З 01.06.2015 РОКУ СКАСОВАНО

16) безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм,
автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і
З 01.06.2015 РОКУ СКАСОВАНО
поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості автобусами внутріобласних ліній;
Проте, згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 17
травня 1993 р. № 354 та від 16.08.1994 р. № 555 пенсіонери за
віком та люди з інвалідністю мають право на безплатний проїзд
у міському пасажирському транспорті загального користування
(крім метрополітену і таксі) та на приміських маршрутах.
17) позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного,
повітряного і автомобільного транспорту;
БЕЗ ЗМІН
18) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне
паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць
відповідно до діючих цін на паливо (за наявності особистого
автотранспорту);
19) позачергове користування усіма видами послуг підприємств
торговельно-побутового
обслуговування,
при
відвідуванні
культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів;

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

20) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на
даному підприємстві, в установі або організації, першочергове
працевлаштування при ліквідації підприємства, установи або
організації;
21) безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем
роботи в учбових закладах системи державної підготовки і
перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на
курсах;

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

22) надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а
також додаткової відпустки без збереження заробітної плати
терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;

БЕЗ ЗМІН

23) безплатне поховання померлого
(загиблого) Героя
Соціалістичної Праці, Героя України, повного кавалера ордена
Трудової Слави;

БЕЗ ЗМІН

24) спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за
встановленим Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов'язані
із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка,
оплачуються сім'єю померлого (загиблого) чи організацієюспонсором;
25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті
(загибелі) одноразової допомоги в розмірі п'яти прожиткових
мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у
розрахунку на місяць на одну особу.
Стаття 21. Достроковий вихід на пенсію

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

З 1 СІЧНЯ 2015 РОКУ ЛІКВІДОВАНО

Особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до
досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування",
або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів
України "Про державну службу", "Про статус народного депутата
України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну
діяльність" (за наявності відповідних умов), з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу у зв'язку із змінами в організації
виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією,
перепрофілюванням підприємств, установ та організацій,
скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою
невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я,
гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора
року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають
страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у
мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини
першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування".
Виплата пенсій особам, звільненим у зв'язку з виявленою
невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я,
зазначеним у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України до досягнення ними
пенсійного віку.
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Розділ IV Податок на доходи фізичних осіб
Стаття 164. База оподаткування
Стаття 164. База оподаткування
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включаються:
164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану
відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового
утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду
України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує
десять тисяч гривень на місяць, - у частині такого перевищення, а

(Норми діють з 01.07.2016 згідно з ЗУ від 02.06.2016
1411).

№

164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включаються:
"164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану
відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового
утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду

також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не
оподатковуються в країні їх виплати.

України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує
десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1
січня звітного податкового року (з 01.01.2018 – 13730 грн), - у
частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел,
якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають
оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.
Положення цього підпункту не застосовується до пенсій,
призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам,
на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

169.1. Перелік податкових соціальних пільг.

169.1. Перелік податкових соціальних пільг.

З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4
цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального
місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного
роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової
соціальної пільги:

З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4
цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального
місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного
роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової
соціальної пільги:

169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового
мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для 169.1.1. у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового
будь-якого платника податку;
мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць),
169.1.2. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для
визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для платника податку, будь-якого платника податку;
який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку {Підпункт 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 із змінами, внесеними
згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015}.
на кожну таку дитину;
169.1.3. у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги,
визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника
податку, який:

НАСТУПНІ НОРМИ БЕЗ ЗМІН

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном,
піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину
віком до 18 років;
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи
осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у
зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;
ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів,
пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього
пункту;
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що
зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи
журналістів;
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після
Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім
осіб, визначених у підпункті "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;
169.1.4. у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги,
визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника
податку, який є:
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм
Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи
ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше
медалями "За відвагу";
б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або
особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи,
з числа учасників бойових дій на території інших країн у період
після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту";
в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць
примусового утримання під час Другої світової війни або особою,
визнаною репресованою чи реабілітованою;
г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього
СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що
перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані
фашистською Німеччиною та її союзниками;
ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього
Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8
вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.
ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕННОСТІ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ
Стаття 14-1. Підприємства та організації громадських організацій
інвалідів мають право на пільги із сплати податків і зборів
БЕЗ ЗМІН
(обов'язкових платежів) відповідно до законів України з питань
оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства
та організації мають право за наявності дозволу на право
користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал,
півріччя, три квартали, рік центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері соціального захисту
інвалідів, ветеранів війни.
Стаття 22. У разі складення вступних іспитів (вступних
випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом дітиінваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане
навчання за обраною спеціальністю, до професійно-технічних
навчальних закладів - діти-інваліди та інваліди, яким не
протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та
спеціалізацією.

З 01.01.2017 згідно з ЗУ від 06.12.2016 № 1774 під час навчання
зазначеним категоріям громадян академічна стипендія (у разі
призначення) та пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі.
Проте, постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017
№ 81 врегульовано питання надання дітям-інвалідам та особам з
інвалідністю I-III групи соціальної стипендії.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії,
навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених
надається один вид стипендії за їх вибором.
сімей, у яких:
обидва батьки є інвалідами;
один з батьків - інвалід, а інший помер;
одинока матір з числа інвалідів;
батько - інвалід, який виховує дитину без матері.
Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та
пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітямінвалідам) виплачуються в повному розмірі.
Стаття 32. Інваліди, влаштовані в будинки-інтернати або в інші
установи соціальної допомоги, мають право на збереження за ними
жилої площі протягом 12 місяців. При більш тривалих строках
звільнена жила площа передається для задоволення потреб у житлі
іншим інвалідам, які потребують поліпшення житлових умов.
Стаття 33. Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які проживають у сім'ях піклувальників,
прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або
інших соціальних установах, після досягнення повноліття мають
право на позачергове одержання житла і матеріальну допомогу на
його упорядження у разі, якщо за висновком медико-соціальної
експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести
самостійний спосіб життя.
Стаття 35. Інваліди забезпечуються засобами спілкування, що
полегшують їх взаємодію між собою та з іншими категоріями
населення. Порядок і умови такого забезпечення передбачаються
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування за участю громадських організацій інвалідів.
Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове і
пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок видатків,
що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

БЕЗ ЗМІН

визначення обсягу міжбюджетних трансфертів. Порядок і умови
встановлення телефонів інвалідам визначаються Кабінетом
Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських
громадських організацій інвалідів.
Інвалідам першої, другої груп і сім'ям, у складі яких є два або більше
інвалідів, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови
з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним)
обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.
Інвалідам першої, другої груп по зору надається право безплатного
користування радіотрансляційною точкою.
Держава здійснює підтримку засобів масової інформації,
видавництв, підприємств та організацій, які випускають спеціальну
літературу,
звукову
та
відеопродукцію
для
інвалідів.
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Стаття 38. Інвалідам і дітям-інвалідам надаються безоплатно або на
пільгових умовах послуги з соціально-побутового і медичного З 04.10.2015 згідно з ЗУ від 15.09.2015 № 688 інвалідам і дітямобслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для інвалідам на підставі медичного висновку надаються крісла колісні
пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні з електроприводом.
телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного
призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп,
окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечота калоприймачі тощо) на підставі індивідуальної програми
реабілітації, автомобілі - за наявності відповідного медичного
висновку.
Після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, виданий
безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний
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гуманітарною допомогою, за бажанням членів його сім'ї може бути
переданий у їх власність безоплатно у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України. Технічні та інші засоби реабілітації
можуть бути залишені у власності членів сім'ї померлого інваліда,
дитини-інваліда в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

Інваліди, які отримують пенсію, що не перевищує мінімального
розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену
замість пенсії, діти-інваліди мають право на безплатне придбання
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування.
Інваліди першої і другої груп мають право при амбулаторному
лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з
оплатою 50 відсотків їх вартості.
Інваліди і діти-інваліди за наявності медичних показань мають право
на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками.
Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове
обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також
на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та
підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

БЕЗ ЗМІН
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Стаття 38-1. Транспортне обслуговування інвалідів здійснюється
на пільгових умовах.

Стаття 38-1. Транспортне обслуговування інвалідів здійснюється
на пільгових умовах.

Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої
групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує
інваліда або дитину-інваліда), мають право на безплатний проїзд у
пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а
також всіма видами приміського транспорту.
Діти-інваліди та інваліди першої, другої груп по зору і з ураженням
опорно-рухового апарату та особи, які супроводжують інвалідів
першої групи або дітей-інвалідів зазначених категорій (не більше
однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда), мають
право на безплатний проїзд також у метро.

З 01.06.2015 РОКУ
Інваліди I та II групи, діти-інваліди та особи, які супроводжують
інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка
супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда), мають право на
безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім
таксі).

Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої
групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує

Проте, згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 17
травня 1993 р. № 354 та від 16.08.1994 р. № 555 пенсіонери за
віком та люди з інвалідністю мають право на безплатний проїзд
у міському пасажирському транспорті загального користування
(крім метрополітену і таксі) та на приміських маршрутах.

БЕЗ ЗМІН

інваліда або дитину-інваліда), мають право на 50-відсоткову знижку
вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного,
залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1
жовтня по 15 травня.

