
Зверніть увагу  з 1 січня ст.33,35 ЗУ «Про дошкільну освіту» змінюються - додаються пільги 

відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту"!!!!!! 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та 

суверенітету України 

Верховна Рада України постановляє : 

I. Внести зміни до таких законів України: 

3. У Законі України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 

259 із наступними змінами): 

1) частину третю статті 33 після слів "мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб" доповнити словами та цифрами 

"дітям з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту"; 

2) абзац четвертий частини п’ятої статті 35 після слів "дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" 

доповнити словами та цифрами "дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає 

чинності з дня опублікування цього Закону. 

2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2021 року: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх 

нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього 

Закону. 

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

м. Київ 

5 листопада 2020 року 

№ 978-IX 
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Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  

Стаття 10. Особи, на яких поширюється чинність цього Закону 

Чинність цього Закону поширюється на: 

1) сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших 

держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього Закону, 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 Другої світової 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; 

сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які 

загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України; 

сім'ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної 

операції (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та 

у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах 

та у період здійснення зазначених заходів; 

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, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 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, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання 

такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції 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 (резервістів, військовозобов'язаних) Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 

Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, 
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військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів 

оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної 

митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців 

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 антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також сім’ї працівників 

підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної 

операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та загинули 

(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її 

проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів. 

Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність цього Закону, особам, зазначеним в 

абзацах п'ятому - восьмому цього пункту, визначається Кабінетом Міністрів України. 

Підставою для надання особам, зазначеним в абзаці сьомому цього пункту, статусу сім'ї, на яку 

поширюється чинність цього Закону, є (але не виключно): 

а) клопотання про надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", керівника добровольчого формування, до 

складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла. До клопотання додаються 

документи або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які спільно з такою особою 

брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або особи з 

інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни відповідно до цього Закону, що підтверджують 

участь загиблої (пропалої безвісти), померлої особи в антитерористичній операції; 

б) довідка керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Генерального 

штабу Збройних Сил України про виконання добровольчими формуваннями завдань 

антитерористичної операції 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; 

в) висновок медико-соціальної експертної комісії про зв'язок смерті померлої особи з участю в 

антитерористичній операції; 

сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 

здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно 

звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних 

засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під 

час Революції Гідності. 
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Абзац чотирнадцятий цього пункту не поширюється на сім’ї працівників міліції, осіб, які 

проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців 

внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які загинули або померли 

внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні 

службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності. 

До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших 

осіб, зазначених у цій статті, належать: 

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія; 

батьки; 

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; 

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; 

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; 

діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти; 

2) дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, а також 

дружин (чоловіків) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за 

життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які 

не одружилися вдруге. 

На дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, 

партизанів, підпільників і учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу 

РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу, визнаних за життя особами з інвалідністю, 

чинність цієї статті поширюється незалежно від часу смерті особи з інвалідністю; 

3) дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків, неповнолітніх дітей померлих учасників 

бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які проходили службу 

у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період 

Другої світової війни та війни 1938-1939 років з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові 

дії державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних); 

4) дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною або дуальною формами 

здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, 

до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. 
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