Начальнику Управління соціального захисту населення
_______________________________________________
Від ветерана війни – особи з інвалідністю внаслідок війни:
___________________________________________
Адреса: _______________________
________________________
телефон: ___________________________
ЗАЯВА
про проведення нарахування та виплату щорічної одноразової грошової допомоги
до 5 травня
Я, ПІБ, перебуваю на обліку в Управлінні соціального захисту населення
__________________________ як особа з інвалідністю внаслідок війни 2-ї групи. У 2020 році
мені була здійснена виплата вказаної допомоги у розмірі 3640 грн. У свою чергу, стаття 13
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» було
доповнено частиною четвертою такого змісту, яка передбачає, що щорічно до 5 травня
інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах: інвалідам I групи - десять
мінімальних пенсій за віком; II групи - вісім мінімальних пенсій за віком; III групи - сім
мінімальних пенсій за віком". Пунктом 20 Розділу ІІ Закону України «Про державний
бюджет України на 2008 рік» згадану вище норму права викладено в такій редакції:
"Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які
визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених
законом про Державний бюджет України".
Проте, рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 №10-рп/2008 визнано
неконституційними зокрема положення статті 67 розділу І, пунктів 2-4, 6-8, 10-18, підпункту
7 пункту 19, пунктів 20-22, 24-34, підпунктів 1-6, 8-12 пункту 35, пунктів 36-100 розділу II
"Внесення змін до деяких законодавчих актів України" та пункту 3 розділу III "Прикінцеві
положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України".
У 2020 році виплата разової грошової допомоги проводилась у розмірі, згідно
Постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 №112 "Деякі питання виплати у 2020
році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", де
передбачено, що районні органи соціального захисту населення, центри по нарахуванню та
здійсненню соціальних виплат перераховують кошти через відділення зв`язку або установи
банків на особові рахунки громадян за місцем отримання пенсії (особам, які не є
пенсіонерами, - за місцем їх проживання чи одержання грошового утримання) у таких
розмірах: особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент
ув`язнення не виповнилося 14 років) в`язням концентраційних таборів, гетто та інших місць
примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи - 4.120,00 гривень; II групи 3.640,00 гривень; III групи - 3160,00 гривень.
Звертаю Вашу увагу, що рішенням Конституційного Суду України від 27.02.2020 у
справі 1-247/2018(3393/18) визнано таким, що не відповідає Конституції України, окреме
положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу
України у частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993
року № 3551-ХІІ (далі - Закон № 3551) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і
місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов`язкового державного соціального
страхування.

За положеннями ст. 152 Конституції України закони та інші акти за рішенням
Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій
частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена
встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними
чинності.
Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають
чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх
неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його
ухвалення.
Таким чином, з 27.02.2020 року я набув право на соціальне забезпечення у порядку
редакції Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від
25.12.1998 №367-ХІV, яка передбачала розмір допомоги до 5 травня для осіб з інвалідністю 2
групи внаслідок війни - вісім мінімальних пенсій за віком.
Враховуючи викладене, прошу нарахувати та виплатити мені, ПІБ___________,
ветерану війни – особі з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни, недоплачену грошову
допомогу до 5 травня за 2020 рік у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком , з
урахуванням попередньо виплаченої суми допомоги.
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