
 

У Львівському регіональному відділенні проведено 

Всеукраїнський тиждень права 

  

Щодо захисту прав та можливостей реалізації 

передбачених законодавством пільг учасникам антитерористичної операції 

(учасникам бойових дій) та членам їх сімей 

 

Проведення Всеукраїнського тижня права, запровадженого Указом Президента України 

від 08.12.2008 №1149/2008 з нагоди 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав 

людини, має на меті підвищити рівень правової культури населення, а також поінформованість 

громадян щодо їхніх конституційних прав та обов'язків, можливостей їх реалізації та захисту. 

У цій статті хочемо звернути особливу увагу на проблематику захисту прав та 

можливості реалізації передбачених законодавством пільг учасникам антитерористичної 

операції (учасникам бойових дій) та членам їх сімей, зокрема і з числа осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту - учасникам бойових дій, та пропонуємо 

отримати корисну інформацію у вигляді витягів із нормативної бази. 

Українське законодавство містить чимало актів, якими в різній мірі передбачено пільги 

як для учасників антитерористичної операції так і для учасників бойових дій. Центральне місце 

серед нормативних актів у цій сфері займає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту». Крім того вказане питання регулюється Законами України «Про 

поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни»,  та іншими 

нормативними актами. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових 

завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і 

родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших 

формуваннях як у воєнний, так і у мирний час. 

Із переліком пільг, які надаються учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, 

можна ознайомитися у статі 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

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% 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 %, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75 % відповідна 

знижка плати. 

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна 

соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25% 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. 

Держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої 

статті 6 цього Закону, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою 

навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, до закінчення навчальних 

закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних 

закладах. 

Певні пільги для учасників бойових дій надані законодавством і у сфері реалізації права 

на відпустки. Так, особам рядового і начальницького складу - учасникам бойових дій та 

прирівняним до них особам надаються незалежно від вислуги років щорічні основні відпустки 

тривалістю 45 календарних днів у зручний для них час (п. 138 Положення про порядок 

проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу 

затвердженого ПКМУ №593 від 11.07.2013 року). 

Варто звернути увагу, що перелічені вище пільги для учасників бойових дій не є 

вичерпними, законодавством передбачено ряд і інших гарантій соціального і правового захисту 

даної категорії громадян. 

Всі зазначені заходи містять першочергово правоінформаційний характер, та спрямовані 

на те, щоб кожен громадянин України знав свої права й обов’язки, та поважав права та свободи 

інших людей, усвідомлював ступінь важливості дотримання принципу верховенства Права та 

Закону в державі. 


