
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Полтавської ОВА

Законом України “Про внесення змін до деяких законів
України щодо уточнення норм, що регулюють питання
визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами
війни та членами сімей загиблих Захисників і
Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій”

від 15 березня 2022 року № 2121-IX (Закон № 2121),
шляхом внесення змін до Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
(зокрема, статті 101, 15).

Правовий статус та 

соціальні гарантії членів

сімей загиблих (померлих) 

Захисників і Захисниць

України визначено:

До членів сімей загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць України належать:

Закон набрав чинності з 21.03.2022р. 

батьки; один із подружжя, який 
не одружився вдруге,
незалежно від того, виплачується 
йому пенсія чи ні; 

діти, які не мають (і не мали) 
своїх сімей; 

діти, які мають свої сім’ї, але 
стали особами з інвалідністю 
до досягнення повноліття; 

діти, обоє з батьків яких
загинули або пропали безвісти; 

утриманці загиблого
(померлого), яким у зв’язку з 
цим виплачується пенсія.

Постанова КМУ від 23.09.2015 № 740

безкоштовна обласна гаряча лінія 
з питань соціального захисту

Прийом заяв для встановлення статусу 

згідно ЗУ “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, 

прийняття рішення та видача відповідного 

посвідчення, проводиться 

територіальними управліннями 

соціального захисту 

населення за місцем 

реєстрації громадянина

визначає порядок надання вказаного статусу 

та перелік документів, які є підставою 
для його встановлення

Особи, які отримали статус члена 
сім’ї загиблого (померлого) ветерана 

війни відповідно
продовжують користуватися пільгами, 

без заміни відповідного посвідчення

особам, яким
встановлено статус члена сім’ї загиблого
(померлого) Захисника і Захисниці
України, видається бланк посвідчення з
написом

яке є дійсними протягом
строку, на який видано, та/або до заміни
в установленому порядку.

додаткова інформація щодо 
отримання пільг за тел. департаменту



Пільги, передбачені членам сімей загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць України

Перелік додаткових соціальних гарантій, які надаються членам сімей 
загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що надаються 

за рахунок коштів обласного бюджету

Надання одноразової
матеріальної допомоги

Щомісячна допомога сім’ям з дітьми
загиблих (померлих) Захисників і Захисниць
України, у розмірі прожиткового
мінімуму в розрахунку на одну особу 
(в т.ч. дітям, які навчаються в інших областях)

Виплата щорічної разової грошової
допомоги членам сімей загиблих
померлих) Захисників та Захисниць
України, згідно встановлених статусів

Виплата додаткової матеріальної
допомоги на оздоровлення

Проведення санаторно-курортного 
оздоровлення

Управління соціального
захисту районних
держадміністрацій, 
виконкому міської, 
районної у місті ради

Управління соцзахисту 
населення РДА, 
виконкому міської, 
районної у місті ради, 
уповноважені посадові 
особи сільської, селищної, 
міської ради або ЦНАП 

(назва пільги, розмір, куди звертатись)

Уповноважені органи
територіальних громад

(назва пільги, розмір, куди звертатись)

Пільги на оплату
житлово - комунальних
послуг*

пільга надається у готівковій
або безготівковій формі

Пільга надається у грошовій готівковій формі в межах норм (1 тонна та 1 балон) та граничних показників їх вартості

(у 2022 році: 3 310,96 грн за 1 тону та  331,09 грн за 1 балон) один раз на рік.

Пільга на придбання 
твердого палива і 

скрапленого газу

50%
У 2022 р. розмір пільги на 

тверде паливо - 1 655,48 грн, 
скраплений газ - 165,55 грн

в межах 
норм

* з 01.10.2019

Управління соціального захисту 
населення міських, районних у 
містах рад у містах обласного 
значнення); уповноважені посадові 
особи  сільської, селищної, міської 
ради; ЦНАП

Управління соціального захисту 
населення міських, районних у 
містах рад у містах обласного 
значнення); уповноважені посадові 
особи  сільської, селищної, міської 
ради; ЦНАП

в межах 
соціальних
нормативів

50%

Пільги з оплати за житлово-
комунальні послуги 
надаються пільговикам та 
членам їх сімей, що 
проживають разом з ними. 

До членів сім’ї пільговика належать:
 дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); 
 неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи 
або особами з інвалідністю I групи; 
 особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має 
право на пільги, та проживає разом з ним.

Користування 
послугами зв'язку 

50% 

Встановлення 
телефону 

Філії ПАТ «Укртелеком»

Забезпечення 
санаторно-курортним 
лікуванням

безоплатно
1 раз на 2 роки

Разова грошова 
допомога до 5 травня

Розмір визначається 
КМУ щорічно Без особистого звернення

Інші пільги, передбачені законодавством 

Членам сімей, зазначеним у пункту 1 статті 10, статті 10-1  ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” 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.

20% основних робіт

50% додаткових робітта

Управління соціального захисту 
населення міських, районних у 
містах рад у містах обласного 
значнення); уповноважені посадові 
особи  сільської, селищної, міської 
ради; ЦНАП

 непрацездатні батьки; 

(для осіб, які проживають в 
будинках, що не мають 

централізованого опалення)


