ДОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ
1. Забезпечення автомобілем
Закон України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”
п. 22 ст. 13
інваліди війни мають право на позачергове безоплатне забезпечення легковими автомобілями
Умови:

Увага!

наявність медичних показань для
забезпечення автомобілем
відсутність автомобіля (вантажного/
легкового), автобусу, причепу, напівпричепу,
якому менше 10 років
10
років

автомобіль надається
на 10 років

Інваліди війни за наявності медичних
показань та інваліди війни I групи по
зору або без обох рук незалежно від
наявності медичних показань для забезпечення
автомобілем, отримують автомобіль позачергово.
через 10 років можна замінити на
новий

Порядок взяття на облік

I

До районного управління
соціального захисту за місцем
реєстрації подати заяву

До заяви додаються:
 копія довідки МСЕК;
 паспорт (оригінал);
 довідка про присвоєння ідентифікаційного
номера інваліду та члену сім’ї, якому передається
право користування автомобілем, законному
представнику недієздатного інваліда;
 документ про реєстрацію місця проживання
члена сім’ї, іншої особи, яким передається право
користування автомобілем;
 посвідчення інваліда війни;
 для недієздатних інвалідів - копія рішення суду про
визнання інваліда недієздатним та копія рішення
(розпорядження) про встановлення над ним опіки;
 копію посвідчення водія інваліда/особи, якій
передається право керувати автомобілем.

II
III

IV

Після реєстрації заяви районним управлінням
соціального захисту в день звернення
видається, а у разі надходження заяви поштою
у триденний строк інваліду надсилається
направлення до лікувально-профілактичного
закладу для проходження медичного огляду та
направлення на МСЕК.
Після проходження інвалідом медичного
огляду лікувально-профілактичний заклад
у п’ятиденний строк надсилає до обл. МСЕК
(ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення (форма N 088/0)
і витяг з медичної картки амбулаторного
(стаціонарного) хворого та в обов’язковому
порядку повідомляє про це районне управління
соціального захисту або відділення виконавчої
дирекції, яке видало таке направлення.
Повідомлення про забезпечення інваліда
автомобілем надсилається головним управ
лінням соціального захисту районному управ
лінню, а копія додається до особової справи.

2. БЕЗОПЛАТНЕ ПАРКУВАННЯ ТА БЕЗОПЛАТНЕ
ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА СТОЯНКАХ
Закон України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”, п. 24 ст. 13
Постанова від 25 травня 2011 р. N 585
Правила зберігання транспортних засобів
на автостоянках, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 115

Інваліди війни звільняються від
орендної плати за нежилі приміщення, що
орендуються ними під гаражі для спеціальних
засобів пересування (автомобілів, мотоколясок,
велоколясок тощо), та мають право на безплатне
надання для цих засобів гаражів-стоянок
незалежно від їх форми власності.

Необхідні документи:
 заява (із зазначенням місця розташування бажаної автостоянки);
 копія паспорта інваліда;
 копія пенсійного посвідчення;
 копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
 оригінал та копія довіреності на керування транспортним
засобом (за наявності);
 оригінал та копія свідоцтва про шлюб, народження,
усиновлення, документів про опіку або піклування, рішень
суду та інших документів, що підтверджують взаємні права та
обов’язки (для членів сім’ї та законних представників інваліда).

Порядок отримання пільги

I

Документи подаються до
районного органу праці та
соціального захисту населення за
місцем реєстрації інваліда.

Хто виділяє кошти?

Органи місцевого самоврядування щороку
виділяють кошти на облаштування гаражів та
компенсацію виплат власникам автостоянок, на яких
виділено пільгові місця.

II

Орган соціального захисту населення
протягом двох тижнів розглядає
документи та направляє органові
місцевого самоврядування інформацію
про наявність підстав для видачі
заявникові направлення на безоплатне
зберігання транспортного засобу на
автостоянці.

III

Орган місцевого самоврядування у
місячний строк приймає рішення щодо
видачі інваліду направлення.

IV

Власник автостоянки зобов’язаний у
місячний строк після видачі інваліду
направлення надати місце на строк,
зазначений у направленні.

3.ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ

Закон України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”,
п. 23 ст. 13
Податковий Кодекс України
ст. 174.2.1 п. б, ст. 281.1.4, ст. 268.2.2 п. г., ст. 166

податок

0%
податку

I

на доходи при
успадкуванні
майна та коштів

II

0%

III

0%

туристичний
збір

земельного
податку

Інвалід I групи, що успадковує об’єкти нерухомого або
рухомого майна, готівку або кошти, що зберігаються
на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських
і небанківських фінансових установах, не сплачує
податок на доходи фізичних осіб з такої спадщини
(застосовується 0 % ставка оподаткування).

IV

зменшення суми

податку

У разі, якщо розмір доходу
не перевищу 1930 грн. грн
на місяць (для 2016 року),
інвалід I або II групи має право
на зменшення суми загаль
ного місячного податку з
заробітної плати на 1031 грн.

Увага!

V

Інваліди І та ІІ
груп звільняються
від сплати
земельного
податку.

Інваліди, а також особи, що
супроводжують інвалідів
I групи (не більше одного
супроводжуючого), не є
платниками туристичного
збору.
податкова

знижка

Платник податку – інвалід війни має право включити до податкової знижки у
зменшення свого оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового
року такі здійснені ним витрати:
- суму коштів, сплачених на користь закладів охорони здоров’я
для компенсації вартості платних послуг з лікування себе або
члена своєї сім’ї першого ступеня споріднення,
- суму коштів, сплачених на користь протезно-ортопедичних
підприємств, реабілітаційних установ.

Не включається до оподатковуваного доходу інваліда війни цільова благодійна допомога, що надається резидентами –
юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості)(картинки на кожний пункт)
- закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування інваліда;
- ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг;
- навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг з навчання дитини, в якої хоча
б один із батьків є інвалідом;
- інші види допомоги, визначені Податковим кодексом України.

4.ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ ПОЛІПШЕНОГО АСОРТИМЕНТУ ТА
ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ ПІДВИЩЕНОГО ПОПИТУ
Закон України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»,
ст. 13 п.27
Постанова від 16 лютого 1994 р. N 94
«Про порядок надання пільг, передбачених
Законом України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»

Інвалідам війни надається право на позачергове
забезпечення продовольчими товарами
поліпшеного асортименту та промисловими
товарами підвищеного попиту.

Запитуйте в магазинах про можливі
знижки, секції чи відділи товарів за
спеціальними цінами для інвалідів
війни.

Інваліди війни обслуговуються позачергово
підприємствами, установами й організаціями
служби побуту,

житлово-комунального
господарства,

громадського харчування,

міжміського транспорту,

торгівлі,

лікувально-профілактичних
закладах, аптеках.

Хто виділяє кошти?

Витрати державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ
і організацій, пов’язані з наданням пільг, покриваються місцевими фінансовими органами на підставі
розрахунків, поданих організаціями, шляхом перерахування коштів на їх рахунки в установах банків.

Документи:
 Посвідчення
інваліда війни
 Довідка про
безпосередню
участь в АТО

5. ПРОТЕЗУВАННЯ
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в
Україні» ,ст. 25
Постанова від 1 жовтня 2014 р. № 518
Постанова КМУ від 5 квітня 2012 р. № 321

ПРОТЕЗУВАННЯ В УКРАЇНІ

I

Звернутися до органів соціального захисту
населення (знаходяться в міських та районних
адміністраціях) за зареєстрованим місцем
проживання або за місцем фактичного проживання

Необхідні документи
 Заява;
 паспорт (копія та оригінал);
 ідентифікаційний код (копія та оригінал);
 рішення військово-лікарської комісії про потребу в забезпеченні
необхідним виробом;
 витяг з наказу командира в/ч або довідка про обставини
травми з відомостями про участь в антитерористичній операції

II
III

Органи соціального
захисту населення видають
направлення на забезпечення
необхідними технічними та
іншими засобами реабілітації
та надають консультації про
протезування
Особа обирає протезноортопедичне підприємство,
на якому буде проведено
протезування (ортезування)

3.1. На обраному підприємстві буде проведено
огляд та надано протезно-ортопедичну допомогу.

ПРОТЕЗУВАННЯ В УКРАЇНІ
Вартість протезування (ортезування) однієї кінцівки
за кордоном - не більше 500 розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, на 1 січня року, в
якому прийнято Комісією рішення про доцільність
протезування за кордоном
1.1. Документи (подати особисто або надіслати поштою)
 заява – довільної форми з проханням розгляду питання
щодо протезування (ортезування) за кордоном та вибору
закордонного надавача послуг;
 копія паспорта;
 ідентифікаційний код;
 направлення на забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації (отримати можна у органах

Увага!

У разі перевищення вказаної вартості –
доплата здійснюється за власний рахунок

соціального захисту населення (знаходяться в міських та
районних адміністраціх) за зареєстрованим або фактичним
місцем проживання;
 висновок військово-лікарської комісії про потребу у
протезуванні (ортезуванні);
 витяг з історії хвороби;
 фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

Порядок надання послуги ПРОТЕЗУВАННЯ

І

Звернутися до ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА
УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Адреса: м. Київ, пров. Музейний, 12

Увага!

Документи може подати учасник антитерористичної
операції, або його законний представник.

ІІ

З дати отримання документів Служба має 25 робочих днів для прийняття
рішення та оформлення висновку

ІІІ

Служба у день складення ВИСНОВКУ надсилає його та інші документи до
МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
а саме: до Експертної комісії Мінсоцполітики із
забезпечення інвалідів технічними та іншими
засобами реабілітації, ціна яких перевищує граничну

ІV
V
VІ

Комісія приймає РІШЕННЯ щодо доцільності протезування (ортезування)
за кордоном, вибору закордонного надавача послуг і розміру витрат.

Служба укладає із закордонним надавачем послуг і особою (або її
законним представником) тристоронній письмовий ДОГОВІР

Служба перераховує кошти для оплати проїзду, проживання та
харчування особи та її супроводжуючого (у разі потреби). Вартість таких
коштів не може перевищувати сум витрат на відрядження державних
службовців, визначених у додатку 1до постанови Кабінету Міністрів
України від 2 лютого 2011 р. № 98.

6. ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ
З моменту набуття статусу ветерана війни особа набуває право на отримання
послуги з безоплатної соціальної та професійної адаптації у формі:

курси цільового призначення – підвищення
кваліфікації з метою вивчення нового
обладнання, виробів, товарів, матеріалів,
послуг, сучасних технологічних процесів,
засобів механізації й автоматизації, що
використовуються на виробництві, правил і вимог
їх безпечної експлуатації, технічної документації,
ефективних методів організації праці, питань
економіки та фінансів, законодавчих та інших
нормативно-правових актів тощо. Максимальна
тривалість – 20-500 годин

професійне навчання – первинна професійна
підготовка, перепідготовка, отримання іншої
спеціальності на основі здобутого раніше освітнього
рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації,
спрямовані на здобуття або удосконалення професійних
знань, умінь та навичок. Максимальна тривалість 12 міс.

Увага!

Інвалід війни має можливість пройти професійне навчання у
навчальному закладі, який ним обрано самостійно.

Порядок отримання

I
II

До відділення Фонду соціального
захисту інвалідів за місцем реєстрації
проживання подати необхідні
документи.

Між надавачем освітніх послуг,
відділенням Фонду та інвалідом
війни укладається договір про
відшкодування витрат на навчання та
перекваліфікацію.

Хто виділяє кошти?

Необхідні документи:
 заява;
 копія паспорта;
 ідентифікаційний номер;
 посвідчення інваліда війни;
 копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності ;
 копія індивідуальної програми реабілітації інваліда;
 копія документа державного зразка про освіту;
 повідомлення навчального закладу, що підтверджує його
готовність надати освітні послуги інваліду;
 документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг
за навчальний рік посеместрово.

Територіальне відділення Фонду відшкодовує навчальному закладу витрати за навчання інвалідів в межах бюджетних
асигнувань шляхом посеместрового переказу коштів на рахунок навчального закладу за умови відсутності в інваліда
незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії за попередній семестр

8. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Закон України «Про зайнятість населення»,
п. 5 ст. 24, п. 3 ст. 30
Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на
випадок безробіття» , ст. 24

Державна служба зайнятості допомагає:
 знайти роботу – тимчасову або постійну;
 отримати матеріальну підтримку шляхом участі
у громадських або інших роботах тимчасового
характеру;
Необхідні документи:
 паспорт громадянина України;
 ідентифікаційний код;
 трудова книжка (за наявності),
цивільно-правовий договір чи
документ, який підтверджує період
зайнятості;
 документи про освіту (за наявності);
 військовий квиток із зазначенням
дати взяття на облік у військкоматі
відповідно до законодавства.

 пройти професійну підготовку, перепідготовку або
підвищити свою кваліфікацію;
 отримати статус безробітного та матеріальну
допомогу на випадок безробіття.

За наявності додати:
+ витяг з наказу про звільнення з військової служби під час мобілізації;
+ довідку про середнє грошове забезпечення за останні 12 місяців, видану
військовим комісаріатом або військовою частиною.

Увага!

Облік та реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від
зареєстрованого місця проживання чи перебування.
У центрах зайнятості існує єдина база вакансій по всій Україні. Усі вакансії –
у вільному доступі. Оберіть підходящу роботу у будь-якому регіоні України.
Державна служба зайнятості всі послуги надає безкоштовно.

Додаткові трудові гарантї інвалідів війни:
випробовувальний

строк

нічна

зміна

неповний

розірвання

додаткова

день договору відпустка

можливість достро додаткові відпустки:
відсутність
робота у
право на
кового розірвання - право на повну тривалість щорічної основної відпустки
випробову
нічний час та
неповний
строкового трудо
вального строку надурочні години
робочий
у перший рік роботи до спливу шестимісячного терміну
вого договору в
при прийнятті на допускаються
тиждень
безперервної роботи (ст. 10 Закону України «Про відпустки»);
разі хвороби або - інвалідам І і ІІ груп - 30 календарних днів щорічної основної
роботу інвалідів, лише за згоди
та пільгові
інвалідності, які
які направлені
інваліда і якщо
умови праці
відпустки (оплачувані) та додаткові 60 днів неоплачуваної
перешкоджають
відповідно до це не суперечить
згідно з
відпустки
рекомендації
медичним
програмами виконанню роботи - інвалідам ІІІ групи – 26 календарних днів щорічної основної
за договором
МСЕК
показанням
реабілітації
відпустки та додаткові 30 днів неоплачуваної відпустки
(ст. 39 КЗпП);
(ст. 26 КЗпП); (ст. 55, 63, 172 КЗпП); (ст. 172 КЗпП)
(ст. 6, 25 Закону України «Про відпустки»)

