Відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та
«Про жертви нацистських переслідувань» право на виплату разової грошової допомоги до 5
травня мають:












учасники війни, учасники бойових дій та інваліди війни;
жертви нацистських переслідувань;
сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України,
поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі в АТО, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України;
сім'ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних
Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби
транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького
складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері
державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу,
військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління
державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної
служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також сім'ї
працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення
АТО та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в
районах та у період її проведення;
сім'ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення)
проведення АТО (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали
безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської
діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення;
сім'ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, за умови,
що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил
України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних
органів;
сім'ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності
України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії
України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та
правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями









завдань АТО у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ
України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів
України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території
інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків
військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на
території інших держав під час воєнних дій та конфліктів;
сім'ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які призивалися на збори
військовозобов'язаних Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки
колишнього Союзу РСР і загинули (померли) під час виконання завдань по охороні
громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з антигромадськими
проявами;
сім'ї загиблих під час Великої Вітчизняної війни осіб із числа особового складу груп
самозахисту об'єктових та аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, а також
сім'ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних
закладів;
дружини (чоловіки) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружини
(чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни, жертв нацистських
переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового
каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Для отримання разової допомоги до 5 травня





Демобілізованим учасникам бойових дій, які не отримують пенсії та не є інвалідами війни,
треба подати до 30 квітня заяву до військового комісаріату, реквізити розрахункового
рахунку, на який будуть перераховані кошти та посвідчення УБД, для внесення їх до
списків соцзахисту.
Пенсіонерам та інвалідам додаткових документів подавати не потрібно, ветеранам, особам,
що стоять на обліку в управліннях соцзахисту, нарахування здійснюються автоматично.
Особам, які перебуваютть на службі особисто звертатись за виплатами не потрібно, цими
питаннями займаються у вйськовій частині.

Виплата разової грошової допомоги до 5 травня провадиться у розмірі, який визначається
Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень на кожен рік.
Разова грошова допомога не виплачується в разі смерті отримувача до 5 травня або набуття
громадянином статусу згідно з вказаним законом після 5 травня відповідного року, в якому
здійснюється виплата допомоги. Особи, які не отримали разову грошову допомогу до 5 травня,
мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня відповідного року, в якому
здійснюється виплата допомоги.

