
В Україні підвищено рівень соціального захисту 

військовослужбовців та членів їх сімей 

 
Із 07.05.2017 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та 
членів їх сімей» від 06.04.2017 № 2004-VIII внесено зміни у Закон України 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 
яким передбачено: 

– Підвищення розміру одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті) військовослужбовця під час виконання обов’язків військової 
служби. 

Зокрема, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у 
розмірі: 

750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі загибелі (смерті) 

військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, 

зазначених у підпункті 1 пункту 2 статті 16 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; 

500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі загибелі (смерті) 

військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, 

зазначених у підпунктах 2-3 пункту 2 статті 16 Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 

Статтю 21 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» доповнено 

частиною шостою такого змісту: 

«У разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, 

військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) 

та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, 

працівників поліції під час безпосередньої участі в антитерористичній операції 

одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі та 

порядку, визначених законами України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» та «Про Національну поліцію». 
– Підвищення розміру одноразової грошової допомоги у разі 

встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок 
поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання 
обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з 
виконанням обов’язків військової служби. 

400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення 

військовослужбовцю інвалідності I групи, 300-кратного прожиткового 

мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II 

групи, 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення 

військовослужбовцю інвалідності III групи (підпункт 4 пункту 2 статті 16 

Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей»). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19


Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у підпунктах 5-9 
пункту 2 статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», призначається і виплачується залежно 
від встановленої військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту 
інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. При цьому, у випадках, зазначених у підпункті 5 
пункту 2 статті 16 цього Закону, розмір одноразової грошової допомоги не 
може бути меншим за 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом 
для працездатних осіб на 1 січня календарного року. 

 
– У разі, якщо член сім’ї загиблого військовослужбовця не 

скористався своїм правом на отримання одноразової грошової допомоги 
впродовж трьох років, його частка розподіляється між іншими особами, 
які мають право на її отримання. 

 
Дія Закону № 2004-УШ не поширюється на осіб, стосовно яких 

прийнято рішення про призначення та виплату їм одноразової грошової 
допомоги у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності або часткової 
втрати працездатності без встановлення інвалідності або які отримали замість 
зазначеної допомоги інші компенсаційні виплати відповідно до законодавства 
до набрання ним чинності. 

 
Також Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 р. № 335 

«Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України» Порядок 
та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення 
інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які 
призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження 
служби у військовому резерві, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.12.2013 р. № 975, приведено у відповідність до редакції Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня 
соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей» та застосовується 
з 01 січня 2017 року. 

 

 

 

ТВО військового комісара Горішньоплавнівського 

об’єднаного міського військового комісаріату 

майор         В.В. ПУЧКОВ 

 


