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Національна соціальна сервісна
служба України
Структурні підрозділи з питань
соціального захисту населення
обласних та Київської міської
військових адміністрацій
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Урядом 7 травня 2022 року затверджено постанову Кабінету Міністрів
України № 540 „Деякі питання виплати у 2022 році разової грошової допомоги,
передбаченої Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” і „Про жертви нацистських переслідувань” (далі ‒
постанова).
Цією постановою передбачено здійснення виплати щорічної разової грошової
допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” (далі – грошова
допомога) у 2022 році:
органами Пенсійного фонду України - особам, які перебувають на обліку в
територіальних органах Пенсійного фонду України як особи, яким призначено
пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), станом на 5 травня 2022 р., шляхом
включення у відомості (списки) на виплату пенсій;
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі їх утворення) рад - особам, які не перебувають на обліку
в територіальних органах Пенсійного фонду України як особи, яким призначено
пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), станом на 5 травня 2022 р., шляхом
перерахування коштів на спеціальні рахунки військових частин, установ і
організацій за місцем їх служби, а особам, які не є військовослужбовцями,
поліцейськими, особами начальницького та рядового складу, – на поточні рахунки
таких осіб в уповноважених банках.
При цьому,
Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ,
Міністерство інфраструктури, Національна гвардія, Національна поліції,
Національне антикорупційне бюро, Державна податкова служба, Державна митна
служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державне бюро розслідувань,

2

$`1@BB0|RVQPTq¢¤¡¤¡¤¡®¡°

Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Служба судової охорони,
Міністерство юстиції, Управління державної охорони, Державна служба з
надзвичайних ситуацій, Адміністрація Державної прикордонної служби,
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Офіс
Генерального прокурора, Державна судова адміністрація, Державна спеціальна
служба транспорту, інші утворені відповідно до законів військові формування,
підприємства, установи, організації повинні забезпечити подання до 31 травня
поточного року структурним підрозділам з питань соціального захисту населення
районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів
міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад переліків осіб, які мають право
на отримання грошової допомоги та не перебувають на обліку в територіальних
органах Пенсійного фонду України.
З урахуванням викладеного просимо на виконання норм постанови
забезпечити:
Пенсійний фонд ‒ нарахування та виплату грошової допомоги одночасно з
пенсією за червень місяць поточного року;
Нацсоцслужбу разом із відповідними структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення ‒ скоординувати роботу щодо передачі
відповідними відомствами списків для здійснення виплати грошової допомоги.
Про проведену роботу просимо Пенсійний фонд України та Нацсоцслужбу
поінформувати Мінсоцполітики.
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