
 

Президентом України 21.11.2017 підписані зміни до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Змінами передбачається ще одна нова, але вкрай важлива норма, яка 

стосується громадян з числа цивільного населення, осіб, які стали інвалідами 

внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних: 

- від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території 

проведення антитерористичної операції до 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 

2014 року – на території проведення антитерористичної операції, де органи 

державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, 

розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної 

операції; 

- під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів, 

незалежно від часу їх виконання. 

Відтепер такі особи матимуть право на визначення статусу інваліда війни, 

починаючи з 2014 року, що забезпечить їм належний рівень соціального захисту 

та гарантії відповідно до чинного законодавства. 

Крім того, Закон доповнено статусом постраждалих учасників Революції 

Гідності, пільги та гарантії їх соціального захисту. 

Постраждалими учасниками Революції Гідності визнаються особи, які на 

виконання Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим 

учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх  сімей» включені до 

переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали 

тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), але такі ушкодження не 

призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з            

21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року. 

Порядок надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності 

особам, визначається Кабінетом Міністрів України. 

Одночасно повідомляємо, що 11 січня Уряд ухвалив рішення, щодо виплати 

в повному обсязі одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких 

пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у 

період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали 

тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях. 

Зазначене рішення затверджує механізм виплати вищевказаної допомоги 

відповідно до Закону України „Про встановлення державної допомоги 

постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх 

сімей”. 

Законом України „Про державний бюджет України на 2018 рік” 

передбачено 294 млн. гривень відповідно до бюджетної програми „Надання 

одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з 

участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з                    

21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні 

ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях”. 

Законом визначено наступні розміри державної допомоги постраждалим та 

членам їх сімей: 



- у зв’язку із смертю члена сім’ї, який брав участь у масових акціях 

громадського протесту, за умови, що смерть безпосередньо пов’язана з участю в 

масових акціях громадського протесту, - 1 млн. гривень; 

- у зв’язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень учаснику масових 

акцій громадського протесту - 700 тис. гривень; 

- у зв’язку з нанесенням тілесних ушкоджень середньої тяжкості учаснику 

масових акцій громадського протесту - 500 тис. гривень; 

- у зв’язку з нанесенням легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань 

учаснику масових акцій громадського протесту - 200 тис. гривень. 

У разі, якщо допомога вже виплачувалася протягом попередніх років, то 

розмір державної допомоги буде зменшено на раніше виплачену суму.  

 


