
Про зміни з 01 січня 2022 року в пенсійному забезпеченні членів
сімей загиблих учасників ООС/АТО

З  01  серпня  2020  року  членам  родин  військовослужбовців,  які  брали
безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції  або  забезпеченні  її
проведення та загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи
інших  ушкоджень  здоров’я,  одержаних  під  час  участі  в  АТО/ООС,
встановлюється  адресна  допомога  до  пенсійної  виплати  відповідно  до
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  03  серпня  2020  року  №  674
«Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» (далі — Постанова
№ 674) із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28
жовтня 2020 року № 1026 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 2020 року № 674».

До  01  січня  2022  року  адресна  допомога  до  пенсій  встановлювалася
членам родин, які втратили годувальника та отримують пенсію відповідно до
Законів  України  «Про  пенсійне  забезпечення  осіб,  звільнених  з  військової
служби,  та  деяких  інших  осіб»  (далі  —  Закон  №  2262)  та
«Про загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування»,  розміру  якої  не
вистачає до 7 800 гривень, та дорівнює сумі, якої не вистачає до зазначеного
розміру.

У разі,  якщо пенсія  призначена  на  двох і  більше членів  сім’ї,  адресна
допомога  до  пенсії  встановлюється  в  сумі,  що не  досягає  6  100  гривень  на
кожного члена сім’ї. В усіх випадках загальний розмір такої виплати на всіх
членів  сім’ї  не  може  перевищувати  максимальний  розмір  пенсії
(з 01 грудня 2021 року — 19 340 гривень).

11 жовтня 2021 року Урядом прийнято постанову № 1052 «Про внесення
змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2020 року
№  674», якою  внесені  зміни  до  пункту 1 Постанови № 674.  З  урахуванням
вказаних  змін,  починаючи  з  01 січня  2022  року  розмір  пенсійної  виплати
кожного з непрацездатних батьків та дружини (чоловіка) загиблих, померлих
(таких,  що  пропали  безвісти)  осіб,  які  брали  безпосередню  участь  в
антитерористичній  операції  або  забезпеченні  її  проведення  та  загинули
(померли)  внаслідок  поранення,  каліцтва,  контузії  чи  інших  ушкоджень
здоров’я, одержаних під час участі в АТО/ООС, які отримують пенсію в разі
втрати  годувальника,  призначену  відповідно  до  частини  четвертої  статті  41
Закону № 2262, з урахуванням адресної допомоги не може бути нижчою, ніж 7
800 гривень. Вказаний розмір пенсійної виплати встановлюється незалежно від
наявності інших непрацездатних членів сім'ї.

Тобто, починаючи з 01 січня 2022 року у разі, якщо пенсія призначена на
двох  і  більше членів  сім’ї,  адресна  допомога  встановлюється  в  сумі,  що не
вистачає до:

-  6  100  гривень  на  кожного  члена  сім’ї,  крім  непрацездатних  батьків,
дружини (чоловіка), яким пенсію призначено відповідно до частини четвертої
статті 41 Закону № 2262;

-  7  800  гривень  на  кожного  з  непрацездатних  батьків  та  дружини
(чоловіка)  загиблих,  померлих  (таких,  що  пропали  безвісти)  осіб,  які  брали
безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції  або  забезпеченні  її



проведення та загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в АТО/ООС, яким пенсію
призначено відповідно до частини четвертої статті 41 Закону № 2262.

Пенсія,  обчислена  з  урахуванням  адресної  допомоги  в  сумі,  що  не
вистачає  до  6  100  гривень,  на  кожного  члена  сім’ї,  виплачується  в  межах
максимального розміру пенсії, визначеного законом.

При цьому дана норма не стосується непрацездатних батьків,  дружини
(чоловіка),  яким  пенсію  призначено  відповідно  до  частини
четвертої статті 41 Закону № 2262 та розмір пенсії яких не може бути менше
ніж  7 800 гривень,  і  виплачується  понад  максимальний  розмір  пенсії,
визначений законом.

На  обліку  в  Головному  управлінні  перебувають  79  осіб,   на  яких
поширюються  норми  постанов  Кабінету  міністра  України  від
28 жовтня 2020 року  №  1026  «Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 2020 року № 674» та від 11 жовтня 2021 року №
1052 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
3 серпня 2020 року № 674». 

Пенсійні  виплати  перераховано  автоматично.  Звертатися  в  органи
Пенсійного фонду України цій категорії одержувачів пенсій не потрібно.

Перераховані  пенсії  виплачуються  одержувачам  у  визначену  дату,
починаючи з 04 січня 2022 року.
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Пенсійного фонду України
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