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Уряд прийняв постанову “Деякі питання виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України
“Про статус ветеранів війни, гарант� їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”. Ухваленим
документом встановлюються розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня учасникам
бойових дій, постраждалим учасникам Революц� Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни,
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про
статус ветеранів війни, гарант� їх соціального захисту”, а також жертвам нацистських переслідувань.

Отже, згідно з прийнятим Урядом рішенням виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2019 році
передбачено у таких розмірах:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років)
в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок
загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи – 3 850 гривень;

II групи – 3 400 гривень;

III групи – 2 950 гривень;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революц� Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент
ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також
дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 295 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 850 гривень;

4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам)
померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з
інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 840
гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які
були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-
соціалістським режимом у тилу ворога – 530 гривень.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2019 р. № 237

Київ
 

Деякі питання виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами
України “Про статус ветеранів війни, гарант� їх соціального захисту” і “Про жертви

нацистських переслідувань”

З метою забезпечення виплати разової грошової допомоги ветеранам війни, особам, на
яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарант� їх соціального
захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”, Кабінет Міністрів України постановляє:постановляє:

1. Установити, що:

1) у 2019 році виплату до 5 травня разової грошової допомоги, передбаченої Законами
України “Про статус ветеранів війни, гарант� їх соціального захисту” і “Про жертви
нацистських переслідувань” (далі — грошова допомога), здійснює Міністерство соціальної
політики шляхом перерахування коштів на зазначені цілі структурним підрозділам з питань
соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі —
регіональні органи соціального захисту населення), які розподіляють їх між структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві
державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх
утворення) рад (далі — районні органи соціального захисту населення).

Районні органи соціального захисту населення перераховують кошти через відділення
зв’язку або установи банків на особові рахунки громадян за місцем отримання пенс�
(особам, які не є пенсіонерами, — за місцем їх проживання чи одержання грошового
утримання) у таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення
не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць
примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3 850 гривень;

II групи — 3 400 гривень;

III групи — 2 950 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революц� Гідності та колишнім
неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням
концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які
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народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 295 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 850 гривень;

членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок
війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв
нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 840
гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць
примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям
партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у
тилу ворога — 530 гривень;

2) військовослужбовцям, поліцейським, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, особам начальницького і рядового складу Державної кримінально-
виконавчої служби, які проходять службу (крім пенсіонерів), виплата грошової допомоги
проводиться шляхом перерахування коштів районними органами соціального захисту
населення на спеціальні рахунки військових частин, установ, організацій за місцем їх
служби;

3) особам, яких тримають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (крім
пенсіонерів), виплата грошової допомоги проводиться шляхом перерахування коштів
Міністерством соціальної політики на зазначені цілі регіональним органам соціального
захисту населення, які розподіляють їх між районними органами соціального захисту
населення. Районні органи соціального захисту населення перераховують кошти на
спеціальні рахунки установ виконання покарань і слідчих ізоляторів;

4) особи, які не отримали грошової допомоги, зокрема ті, що набули згідно із статтями 6, 7,
9, 10 і 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарант� їх соціального захисту”
відповідний статус до 5 травня 2019 р. включно, мають право звернутися за нею до
районного органу соціального захисту населення за місцем реєстрац� та отримати � до 30
вересня 2019 року.

2. Забезпечити подання до 25 березня 2019 р. районним органам соціального захисту
населення переліків осіб, які мають право на отримання грошової допомоги:

Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією,
Національною поліцією, Державною фіскальною службою, Державною службою з
надзвичайних ситуацій, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Міністерством
юстиц�, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Державної прикордонної служби,
Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформац�, Державною
спеціальною службою транспорту, Генеральною прокуратурою України, іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, підприємствами,
установами, організаціями — щодо осіб, які не перебувають на обліку в органах Пенсійного
фонду України;

Пенсійним фондом України — щодо осіб, які перебувають на обліку в його органах.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.

4. Міністерству фінансів і Державній казначейській службі забезпечити до 5 квітня 2019 р.
перерахування коштів Міністерству соціальної політики для їх спрямування регіональним
органам соціального захисту населення з метою виплати грошової допомоги.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

Перелік, що додається:

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c9/36e/017/5c936e0178351122418751.doc

