
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 1 квітня 2022 р. № 400 

Київ 

Про внесення змін до постанови Кабінету  

Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 

2022 р. № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам 

рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії 

воєнного стану” зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та 

застосовується з 24 лютого 2022 року. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 29



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 квітня 2022 р. № 400 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 28 лютого 2022 р. № 168 

1. Пункт 1 постанови доповнити абзацами такого змісту: 

“Відповідно до наказів про виплату додаткової винагороди, 

збільшеної до 100 000 гривень, включати осіб, зазначених у цьому пункті, 

у тому числі тих, які: 

у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із 

захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах 

охорони здоров’я (у тому числі закордонних), включаючи час переміщення 

з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, або 

перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за 

висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної) 

комісії; 

захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є 

заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно 

відсутні (у разі, коли зазначені події сталися як до введення воєнного 

стану, так і після його введення); 

загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного 

стану поранень, травм), — виплата здійснюється за весь місяць, у якому 

особа загинула (померла);”. 

2. Пункт 2 постанови після абзацу першого доповнити новими 

абзацами другим — шостим такого змісту: 

“Особи, які мають право на отримання одноразової грошової 

допомоги, передбаченої цією постановою, можуть реалізувати це право з 

дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі особи, 

зазначеної у пункті 1 цієї постанови, в період дії воєнного стану, що 

зазначена у свідоцтві про смерть.  

У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання 

одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, від її 

отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня 

виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки 

розподіляються між іншими особами, які мають право на одноразову 

грошову допомогу. Особам, які мають право на одноразову грошову 

допомогу, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого 

права іншими особами. 
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Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги у 

повному розмірі, зазначеному в абзаці першому цього пункту, за її 

отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо 

перерозподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою осіб 

або в судовому порядку. 

Державні органи, які зазначені у пункті 1 цієї постанови,  мають право 

отримувати інформацію з державних реєстрів щодо осіб, які мають право 

на отримання одноразової грошової допомоги. 

Виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої у цьому 

пункті, здійснюється також сім’ям осіб, зазначених у пункті 1 цієї 

постанови, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), 

отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не 

пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).”. 

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом сьомим. 

___________________ 


