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СО ЦІ АЛЬ НЕ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ДІ ТЕЙ ВІЙ НИ: 
ПРОБ ЛЕ МИ СЬО ГО ДЕН НЯ

До не дав ньо го ча су за ли ша ло ся не ви рі ше ним на за ко но дав чо му рів ні пи тан ня
со ці аль но го за без пе чен ня осіб, які бу ли не пов но літ ні ми в пе рі од Ве ли кої Віт чиз ня -
ної вій ни, хо ча піс ля її за кін чен ня ми ну ло біль ше 60 ро ків. Ціл ком гу ман но і спра -
вед ли во бу ло б, як би ця ка те го рія гро ма дян бу ла ото че на тур бо тою і ува гою дер жа -
ви, сус пільс тва та на щад ків. Ад же на них у ди тя чі ро ки об ру ши лось не ба че не го ре,
ма те рі аль ні злид ні, фі зич ні та мо раль ні страж дан ня. У них на очах ги ну ли бать ки,
рід ні та близь кі. Ба га то з них за ли ши лись круг ли ми си ро та ми або без бать ка, бу ли
по ра не ні і трав мо ва ні. Я не ка жу вже про те, чим, як і де во ни хар чу ва лись, у що 
бу ли одяг ну ті то що. Усе це не мог ло не поз на чи ти ся на їх ньо му здо ров’ї. Се ред ді тей
вій ни бу ли і при чет ні до ве ли кої Пе ре мо ги, од нак да ле ко не всі із них удос то є ні зас -
лу же ної ува ги. Од ра зу піс ля виз во лен ня ді ти вій ни бра ли на се бе но шу не по силь ної
пра ці, від нов лю ва ли зруй но ва не гос по дарс тво кра ї ни. Ба га то з них не змог ли за кін -
чи ти шко лу та ви щі на чаль ні зак ла ди. Ме жею їх ніх мрій бу ли фаб рич но� за вод ські і
ре міс ни чі учи ли ща.

На пле чі ді тей вій ни, як і на пле чі фрон то ви ків, що по вер ну ли ся, ліг тя гар 
від нов лен ня на род но го гос по дарс тва у по во єн ний пе рі од. За їх учас тю від нов ле ні
про мис ло вість і сіль ське гос по дарс тво, під ня та на у ка. Це по ко лін ня по ве ло пер ші у 
сві ті ко раб лі в кос мос, атом ні під вод ні чов ни в кру гос віт ні пла ван ня, ос во ю ва ло 
ці лин ні зем лі і прос то ри Пів но чі, Си бі ру і Да ле ко го Схо ду. Пред став ни ки цьо го 
по ко лін ня не ма ли без тур бот них  ди тинс тва і юнос ті, але ма ють тру до вий стаж
45–50 ро ків та хво ро би, яких уже не поз бу ти ся.

“Мож ли во, на ші вну ки зди ву ють ся, про чи тав ши про ті страш ні ро ки, – йдеть ся
в од но му спо га ді-роз ду мі. Во ни за пи та ють: чи прав да, що ка ти від би ра ли лю дей ін -
шо го по ход жен ня та ду ши ли їх га за ми, чи прав да, що іс ну ва ла дер жа ва, де до лю ди -
ни ста ви ли ся, як до пле мін но го би ка, що ця дер жа ва пе рет во ри ла на ра бів 10 ін ших
дер жав, що її вче ні ви на хо ди ли удос ко на ле ні спо со би умер твін ня ді тей і ста рих ...
Ми не бу де мо га да ти, чи бу ло це, ми пам’ята є мо все, і на віть як що б і хо ті ли за бу ти,
не змог ли б, – ад же це бу ло на на шій зем лі і з на ши ми близь ки ми. Це бу ло та кож і в
ін ших кра ї нах...”.

Вре гу лю ван ня пра во во го ста ту су ді тей вій ни бу ло зу мов ле не не об хід ніс тю сус -
піль но го виз нан ня не лег ко го жит тє во го шля ху гро ма дян Ук ра ї ни, чиє ди тинс тво
при па ло на ро ки Ве ли кої Віт чиз ня ної вій ни. Важ ке во єн не ди тинс тво нак ла ло від -
би ток на все по даль ше жит тя цих гро ма дян. 



Вра хо ву ю чи те, що в 1942–1945 рр. на род жу ва ність бу ла низь кою, а се ред тих,
хто на ро див ся  до по чат ку вій ни, бу ли ве ли кі втра ти, то ді тей вій ни за ли ши ло ся не
так уже й ба га то. В Ук ра ї ні за ста ном на 01.01.2007 р. про жи ва ло 6948,6 тис. осіб, які,
від по від но до за ко но давс тва, під па да ють під ка те го рію “ді ти вій ни” (рис. 1, 2) [9, 10].
Про те май же 6% з них, пе ре важ но у ві ці стар ше 70–75 ро ків, до сі не ста ли на об лік в
ор га нах со ці аль но го за хис ту на се лен ня і, від по від но, не ма ють мож ли вос ті от ри му -
ва ти на да ні піль ги. 

У 2006 р. ви дат ки Зве де но го бюд же ту Ук ра ї ни на со ці аль ний за хист та со ці аль -
не за без пе чен ня на се лен ня скла да ли 41,4 млрд. грн., що ста но ви ло 7,7% ВВП, або
май же чверть (24%) за галь ної су ми ви дат ків. Най більш сут тє вою бу ла пи то ма ва га
зга да них ви дат ків у 2005 р. – до 28% (рис. 3).

Із за галь ної су ми вит рат на со ці аль ний за хист та со ці аль не за без пе чен ня на се -
лен ня у 2004 р. на під трим ку ве те ра нів вій ни та пра ці бу ло ви ді ле но – 160,9 млн.
грн., у 2005 р. – 429,9 млн. грн., у 2006 р. – 392,7 млн. грн., що ста но ви ло 1% за галь -
них кош тів по цьо му нап рям ку (рис. 4). У Дер жав но му бюд же ті 2007 р. впер ше бу ло
пе ред ба че но 430,3 млн. грн. на вип ла ту під ви щень до пен сій, що мі сяч но го до віч но го
гро шо во го ут ри ман ня чи дер жав ної со ці аль ної до по мо ги, яка вип ла чу єть ся за мість
пен сії ді тям вій ни [1, c. 66]. 

Рис. 1. Роз по діл пос тій но го на се лен ня Ук ра ї ни 
за де я ки ми піль го ви ми ка те го рі я ми за ста ном на 01. 01 2007 р.

(роз ра хо ва но за да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни 
“Со ці аль ний за хист на се лен ня Ук ра ї ни у 2006 ро ці”)
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Рис. 2. Роз по діл ді тей вій ни за ре гі о на ми Ук ра ї ни за ста ном на 01.01.2007 р.
(роз ра хо ва но за да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни 

“Со ці аль ний за хист на се лен ня Ук ра ї ни у 2006 ро ці”)

Рис. 3. Дер жав ні вит ра ти на со ці аль ний за хист та со ці аль не за без пе чен ня 
на се лен ня Ук ра ї ни в пе рі од 1996–2006 рр.

(роз ра хо ва но за да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни 
“Со ці аль ний за хист на се лен ня Ук ра ї ни у 2006 ро ці”)



Рис. 4. Роз по діл кош тів на со ці аль ний за хист та со ці аль не за без пе чен ня на -
се лен ня у 2006 рр.

Слід за у ва жи ти, що ли ше нор ма ми За ко ну Ук ра ї ни “Про ста тус ве те ра нів вій ни,
га ран тії їх со ці аль но го за хис ту” бу ло вста нов ле но со ці аль ний і пра во вий за хист осіб,
які бу ли не пов но літ ні ми в пе рі од Ве ли кої Віт чиз ня ної вій ни і ма ють ста тус ве те ра -
нів вій ни [4, c. 425]. 

Тоб то пра во на піль ги і га ран тії со ці аль но го за хис ту ма ють осо би, чиє ди тинс тво
при па ло на ро ки Ве ли кої Віт чиз ня ної вій ни і які од но час но є ве те ра на ми вій ни. 

Ве те ра на ми вій ни є осо би, які бра ли участь у за хис ті Бать ків щи ни чи в бо йо вих
ді ях на те ри то рії ін ших дер жав. До ве те ра нів вій ни на ле жать: учас ни ки бо йо вих дій,
ін ва лі ди вій ни, учас ни ки вій ни. 

Так, учас ни ка ми бо йо вих дій виз на ють ся, зок ре ма, осо би, які в пе рі од Ве ли кої
Віт чиз ня ної вій ни пе ре бу ва ли у скла ді час тин і під роз ді лів ді ю чої ар мії та фло ту як
си ни, ви хо ван ці пол ків і юн ги до до сяг нен ня ни ми пов но літ тя; осо би, які у не пов но -
літ ньо му ві ці бу ли приз ва ні до лав Ра дян ської Ар мії і Вій сько во� Мор сько го Фло ту
під час вій сько вих при зо вів 1941–1945 ро ків. 

Крім то го, при рів ня ни ми до учас ни ків бо йо вих дій вва жа ють ся ко лиш ні не пов -
но літ ні (яким на мо мент ув’яз нен ня не ви пов ни ло ся 16 ро ків) в’яз ні кон цта бо рів, ге -
то та ін ших місць при му со во го три ман ня, ство ре них фа шист ською Ні меч чи ною та її
со юз ни ка ми в пе рі од Дру гої сві то вої вій ни, а та кож ді ти, які на ро ди ли ся в заз на че -
них міс цях при му со во го три ман ня їх ніх бать ків. 
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До ін ва лі дів вій ни на ле жать ін ва лі ди з чис ла ма ло літ ніх (яким на мо мент ув’яз -
нен ня не ви пов ни ло ся 14 ро ків) в’яз нів фа шист ських кон цта бо рів та ін ших місць
при му со во го три ман ня, які виз на ні ін ва лі да ми від за галь но го зах во рю ван ня, тру до -
во го ка ліц тва та з ін ших при чин; осо би, які ста ли ін ва лі да ми внас лі док во єн них дій
гро ма дян ської та Ве ли кої Віт чиз ня ної во єн або ста ли ін ва лі да ми від заз на че них при -
чин у не пов но літ ньо му ві ці у во єн ні та по во єн ні ро ки. 

Та кож учас ни ка ми вій ни вва жа ють ся осо би, які в пе рі од Ве ли кої Віт чиз ня ної
вій ни пе ре бу ва ли у скла ді ар мії та фло ту як си ни, ви хо ван ці пол ків та юн ги до до -
сяг нен ня ни ми пов но літ тя; ді ти пар ти за нів, під піль ни ків, ін ших учас ни ків бо роть би
з ні мець ко� фа шист ськи ми за гар бни ка ми в ти лу во ро га, які у зв’яз ку з пат рі о тич ною
ді яль ніс тю їх ніх бать ків бу ли під да ні реп ре сі ям, фі зич ним роз пра вам, го нін ням. 

От же, за ко но давс твом Ук ра ї ни вре гу льо ва но пи тан ня со ці аль но го за без пе чен ня
осіб, які бу ли не пов но літ ні ми в пе рі од Ве ли кої Віт чиз ня ної вій ни та ма ють ста тус
ве те ра нів вій ни.

Про те пи тан ня со ці аль но го за без пе чен ня осіб, які бу ли не пов но літ ні ми в пе рі од
Ве ли кої Віт чиз ня ної вій ни, але не ма ють ста ту су ве те ра нів вій ни, три ва лий час на
за ко но дав чо му рів ні бу ло не вре гу льо ва но. 

То му, з ме тою на дан ня со ці аль них га ран тій і пільг осо бам, чиє ди тинс тво при па -
ло на ро ки Ве ли кої Віт чиз ня ної вій ни, для за без пе чен ня їх кон сти ту цій но го пра ва на
дос тат ній жит тє вий рі вень і со ці аль ну за хи ще ність Вер хов ною Ра дою Ук ра ї ни 18
лис то па да 2004 ро ку бу ло прий ня то За кон Ук ра ї ни “Про со ці аль ний за хист ді тей
вій ни”. 

Цим За ко ном ус та нов лю єть ся пра во вий ста тус ді тей вій ни. Так, ди ти ною вій ни
є осо ба, якій на час за кін чен ня (2 ве рес ня 1945 р.) Дру гої сві то вої вій ни бу ло мен ше
18 ро ків. Нор ми За ко ну по ши рю ють ся ви нят ко во на осіб, які на да ний мо мент є 
гро ма дя на ми Ук ра ї ни [3, c. 94]. 

За кон виз на чає ос но ви со ці аль но го за хис ту ді тей вій ни та га ран тує їх со ці аль ну
за хи ще ність шля хом на дан ня їм пев них пільг і на леж но го рів ня дер жав ної со ці аль -
ної під трим ки. 

Так, ді тям вій ни на да ють ся та кі піль ги: 
• пра во на пе ре важ не за ли шен ня на ро бо ті при ско ро чен ні чи сель нос ті або шта -

ту пра ців ни ків;
• вип ла та до по мо ги у зв’яз ку з тим ча со вою неп ра цез дат нос тю в роз мі рі 100 

від сот ків се ред ньої за ро біт ної пла ти не за леж но від ста жу ро бо ти;
• пра во на без плат ний про їзд усі ма ви да ми місь ко го па са жир сько го тран спор ту,

ав то мо біль ним тран спор том за галь но го ко рис ту ван ня в сіль ській міс це вос ті, за ліз нич -
ним і вод ним тран спор том при місь ко го спо лу чен ня та ав то бу са ми при місь ких 
мар шру тів у ме жах об лас ті (Ав то ном ної Рес пуб лі ки Крим) за міс цем про жи ван ня;

• пра во на 25�від сот ко ву зниж ку при пла ті за ко рис ту ван ня ко му наль ни ми пос -
лу га ми (га зом, елек тро е нер гі єю то що) у ме жах се ред ніх норм спо жи ван ня та ін.

Ра зом з тим За ко ном пе ред ба ча єть ся пра во ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня,
фі зич них та юри дич них осіб за ра ху нок влас них кош тів і бла го дій них над ход жень
вста нов лю ва ти до дат ко ві га ран тії со ці аль но го за хис ту ді тей вій ни. 



Та кож пе ред ба ча єть ся під ви щен ня на 30 від сот ків мі ні маль ної пен сії за ві ком 
ді тям вій ни, які от ри му ють пен сії або що мі сяч не до віч не гро шо ве ут ри ман ня чи 
дер жав ну со ці аль ну до по мо гу, що вип ла чу єть ся за мість пен сії. Крім то го, вста нов ле -
но, що ді ти вій ни мо жуть ство рю ва ти гро мад ські ор га ні за ції, які ут во рю ють ся та 
ді ють від по від но до за ко но давс тва Ук ра ї ни про об’єд нан ня гро ма дян. Ре єс тра ція та
ле га лі за ція ін ва лід ських ор га ні за цій, гро мад ських ор га ні за цій ді тей вій ни, а та кож
міс це вих осе ред ків та ких ор га ні за цій здій сню ють ся без плат но. 

Гро ма дя нам, що ма ють ста тус від по від но до За ко ну Ук ра ї ни “Про ста тус ве те ра -
нів вій ни, га ран тії їх со ці аль но го за хис ту” (учас ни ки вій ни, учас ни ки бо йо вих дій,
ін ва лі ди вій ни та чле ни сі мей по мер лих ве те ра нів вій ни), ста тус ди ти ни вій ни вста -
нов лю ва тись не бу де, ос кіль ки піль ги, яки ми во ни уже ко рис ту ють ся, біль ші, ніж 
пе ред ба че ні для ді тей вій ни.

От же, прий ня тий Вер хов ною Ра дою Ук ра ї ни За кон Ук ра ї ни “Про со ці аль ний 
за хист ді тей вій ни” вста но вив за ко но дав чі га ран тії со ці аль но го за хис ту гро ма дян
Ук ра ї ни, ди тинс тво яких при па ло на ро ки Ве ли кої Віт чиз ня ної Вій ни, зок ре ма, 
пра во на от ри ман ня пільг з ме тою їх со ці аль ної під трим ки, що є од ним із за со бів виз -
нан ня сус піль но го зна чен ня не лег ко го жит тє во го шля ху та ких гро ма дян [3, c. 94]. 

Про те За ко ном Ук ра ї ни “Про Дер жав ний бюд жет Ук ра ї ни на 2006 рік” бу ло при -
зу пи не но дію цих ста тей. Стат тею 110 За ко ну Ук ра ї ни “Про Дер жав ний бюд жет Ук -
ра ї ни на 2006 рік” бу ло вста нов ле но, що піль ги ді тям вій ни, пе ред ба че ні аб за цом 
сьо мим ст. 5 За ко ну Ук ра ї ни “Про со ці аль ний за хист ді тей вій ни”, зап ро вад жу ють ся
з 1 січ ня 2006 р., а ст. 6 – про тя гом 2006 р. по е тап но, за ре зуль та та ми ви ко нан ня 
бюд же ту в пер шо му пів річ чі, у по ряд ку, виз на че но му Ка бі не том Мі ніс трів Ук ра ї ни
за по год жен ням з Ко мі те том Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни з пи тань бюд же ту.

У 2006 р. Уря дом не впро вад жу вав ся по ря док на дан ня пільг, пе ред ба че них ст. 6
За ко ну Ук ра ї ни “Про со ці аль ний за хист ді тей вій ни”.

Від по від но до ст. 71 За ко ну Ук ра ї ни “Про Дер жав ний бюд жет Ук ра ї ни на 2007
рік” з ме тою при ве ден ня ок ре мих норм за ко нів у від по від ність із цим за ко ном на
2007 рік зу пи не но, зок ре ма, дію ст. 6 За ко ну Ук ра ї ни “Про со ці аль ний за хист ді тей
вій ни”. З ура ху ван ням ст. 111 цьо го За ко ну, якою вста нов ле но, що 2007 р. під ви щен -
ня до пен сії або що мі сяч но го гро шо во го ут ри ман ня чи дер жав ної со ці аль ної 
до по мо ги, яка вип ла чу єть ся за мість пен сії, від по від но до ст. 6 За ко ну Ук ра ї ни “Про
со ці аль ний за хист ді тей вій ни”, вип ла чу єть ся ли ше ін ва лі дам (крім тих, на ко го 
по ши рю єть ся дія За ко ну Ук ра ї ни “Про ста тус ве те ра нів вій ни, га ран тії їх со ці аль но -
го за хис ту”) у роз мі рі 50 від сот ків над бав ки, вста нов ле ної для учас ни ків вій ни, 
а са ме: з 1 січ ня 2007 р. – 19 грн., з 1 квіт ня 2007 р. – 19,35 грн., з 1 жов тня 2007 р. –
19,75 грн. Тоб то, пра во на піль ги ма ють усі ді ти вій ни, а от на під ви щен ня до пен сії
– ли ше ті, хто має ін ва лід ність [ 1, c. 66].

Про те Кон сти ту цій ний Суд сво їм Рі шен ням від 09.07.2007 р. № 6�рп/2007. 
виз нав не кон сти ту цій ним ска су ван ня ці єї піль ги. З 11.07.2007 р. “ді ти вій ни” ма ють
пра во на со ці аль ну до по мо гу у роз мі рах: мi нi маль ний роз мiр пен сiї за вi ком за 
на яв нос тi у чо ло вi кiв 25, а у жi нок – 20 ро кiв стра хо во го ста жу від по від но до за ко -
но давс тва вста нов лю єть ся у роз мi рi про жит ко во го мi нi му му; для осiб, якi втра ти ли
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пра цез дат нiсть, – збіль ше но му на один від со ток. Тоб то,  со ці аль на до по мо га “ді тям
вій ни” по вин на ста но ви ти 410,06 х 0,3 = 123,02 грн., а з 1 жов тня 2007 р. – 415,11 х
0,3 = 124,53 грн.

Вар то за у ва жи ти, що За кон Ук ра ї ни “Про со ці аль ний за хист ді тей вій ни” бу ло
роз роб ле но, як заз на ча єть ся в по яс ню валь ній за пис ці до до ку мен та, з ме тою на дан -
ня від по від но до ст. 18 За ко ну Ук ра ї ни “Про дер жав ні со ці аль ні стан дар ти та 
дер жав ні со ці аль ні га ран тії” до дат ко вих со ці аль них га ран тій і пільг ді тям вій ни для
за без пе чен ня їх кон сти ту цій но го пра ва на дос тат ній жит тє вий рі вень і со ці аль ну 
за хи ще ність. 

Най сут тє ві ши ми з пільг, що ма ють на да ва ти ся, є пра во на 25�від сот ко ву зниж ку
при пла ті за ко рис ту ван ня ко му наль ни ми пос лу га ми (га зом, елек тро е нер гі єю то що)
у ме жах се ред ніх норм спо жи ван ня та під ви щен ня пен сії або що мі сяч не до віч не 
гро шо ве ут ри ман ня чи дер жав на со ці аль на до по мо га, що вип ла чу єть ся ді тям вій ни
за мість пен сії, на 30% мі ні маль ної пен сії за ві ком. 

Згід но зі ст. 13 За ко ну Ук ра ї ни “Про жит ло во� ко му наль ні пос лу ги” до ко му наль -
них пос луг на ле жать: цен тра лі зо ва не пос та чан ня хо лод ної та га ря чої во ди, во до від -
ве ден ня, га зо� та елек тро пос та чан ня, цен тра лі зо ва не опа лен ня, а та кож ви ве зен ня
по бу то вих від хо дів [2, c. 514]. А ось пос лу ги з ут ри ман ня бу дин ку та при бу дин ко вої
те ри то рії не на ле жать до ко му наль них пос луг. Тож і піль ги з оп ла ти цих пос луг для
ді тей вій ни За ко ном Ук ра ї ни “Про со ці аль ний за хист ді тей вій ни” не пе ред ба че но.

Піль ги з оп ла ти ко му наль них пос луг ді тям вій ни на да ють ся в ме жах норм, ус та -
нов ле них пос та но вою Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни від 1 сер пня 1996 ро ку № 879. 
У ра зі про жи ван ня на од ній жит ло вій пло щі двох ді тей вій ни їм на да єть ся 25�від сот -
ко ва зниж ка пла ти в ме жах вста нов ле них норм на двох осіб. Тоб то, від по від но до 
заз на че ної пос та но ви, 25�від сот ко ва зниж ка з оп ла ти опа лен ня жит ла на да єть ся на
од ну ди ти ну вій ни на 31,5 м2, на двох ді тей вій ни – на 52,5 м2, але не біль ше за галь -
но го роз мі ру опа лю валь ної пло щі.

Фі нан су ван ня пільг ді тям вій ни з оп ла ти ко му наль них пос луг та на про їзд місь -
ким і при місь ким тран спор том здій сню єть ся за ра ху нок суб вен ції з Дер жав но го
бюд же ту міс це вим бюд же там. По ря док ви ко рис тан ня кош тів ці єї суб вен ції виз на че -
но пос та но вою Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни від 4 бе рез ня 2002 р. № 256.

На дан ня пільг ді тям вій ни на оп ла ту ко му наль них пос луг ви ко ну єть ся сьо год ні
у пов но му об ся зі. Так, за ін фор ма ці єю Мі ніс терс тва пра ці та со ці аль ної по лі ти ки 
Ук ра ї ни кош ти на фі нан со ве за без пе чен ня пільг і суб си дій у 2007 р., які нап рав ля -
ють ся у виг ля ді суб вен цій із Дер жав но го бюд же ту міс це вим бюд же там, ста нов лять
близь ко 5 млрд. грн., що на 2,7 млрд. грн. біль ше, ніж у 2006 р.

Про те ді ти вій ни, які ста нов лять пе ре важ ну біль шість пен сі о не рів, є од ні єю з
най менш за хи ще них за до хо да ми ка те го рі єю на се лен ня. Кож ний сьо мий з них 
от ри мує пен сію у роз мі рі про жит ко во го мі ні му му або ниж че. Се ред ній роз мір приз -
на че них пен сі о не рам мі сяч них пен сій у 2006 р. (478 грн.) ледь пе ре ви щив роз мір 
за галь но го про жит ко во го мі ні му му (472 грн.). Як вид но з рис. 5, про тя гом ос тан ніх
6 ро ків це спів від но шен ня сис те ма тич но і від чут но пок ра щу ва ло ся. Ра зом з тим, 
роз рив між роз мі ра ми се ред ньої пен сії і се ред ньої за ро біт ної пла ти ско ро чу єть ся



знач но по віль ні ше. Так, у 2001 р. се ред ній роз мір пен сії ста но вив ли ше 38% від 
се ред ньої за ро біт ної пла ти, зріс ши на по ча ток 2007 р. до 46%.

Для ді тей вій ни, які от ри му ють пен сію за ві ком, пе ре бу ва ю чи на об лі ку в ор га нах
Пен сій но го фон ду, но мі наль ний роз мір пен сії на по ча ток 2007 р. ста но вив 497 грн.

Од нак слід взя ти до ува ги сис те ма тич не зрос тан ня спо жив чих цін на то ва ри та 
пос лу ги, що зни жує рі вень ре аль ної пен сії. Так, як що груд не ві ці ни на пос лу ги 2005 р. 
по рів ня но з груд нем 2004 р. зрос ли на 16%, то у 2006 р. по рів ня но з 2005 р. – уже на 49%.

Не від по від ність ма те рі аль них пот реб ді тей вій ни роз мі ру ви на го ро ди за ба га то річ -
ну пра цю (а се ред ді тей вій ни знач ний від со ток – це ве те ра ни пра ці) є  од ні єю з при -
чин то го, що ці лю ди про дов жу ють пра цю ва ти піс ля до сяг нен ня ни ми пен сій но го ві ку.

Рис. 5. Дер жав ні со ці аль ні стан дар ти та га ран тії в Ук ра ї ні за 2000–2006 рр.
(роз ра хо ва но за да ни ми ста тис тич но го бю ле те ня  Дер жав но го ко мі те ту 

ста тис ти ки Ук ра ї ни “Со ці аль ний за хист на се лен ня Ук ра ї ни у 2006 ро ці”)

От же, сьо год ні вкрай не об хід но ви рі ши ти най гос трі ші для ді тей вій ни та кі проб -
ле ми, як усу нен ня дис про пор цій у роз мі рах пен сій, по вер нен ня за о щад жень, ре а лі -
за ція пільг на па са жир ський тран спорт, оп ла ту енер го но сі їв і прид бан ня лі ків. 

Вкрай не об хід ною є роз роб ка і ре а лі за ція прог ра ми ме дич но го обс лу го ву ван ня
ді тей вій ни на рів ні ве те ра нів Ве ли кої Віт чиз ня ної вій ни та ство рен ня у пар ла мен ті
ко мі сії, яка б опі ку ва ла ся їх ні ми проб ле ма ми.
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