
Перелік та коротка характеристика основних нормативно-

правових актів, якими керуються в роботі спеціалісти відділу допомог, 

соціальних компенсацій та гуманітарних питань 
 

І.ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ 
 

1.Закон України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” №1768-ІІІ від 01.06.2000 року (зі змінами та 

доповненнями). 

2.Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, затверджений постановою КМУ від 24.02.2003 

року №250 (зі змінами та доповненнями). 

Допомога за цим Законом призначається сім’ям, які з поважних або 

незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід нижчий 

від прожиткового мінімуму для сім’ї. Розмір допомоги визначається з 

урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який 

затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет 

України на відповідний рік. Призначається допомога з місяця звернення на 

шість місяців. 

Для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям подаються такі документи: 

1)заява; 

2)документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї; 

3)довідка про склад сім’ї; 

4)декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок 

про доходи кожного члена сім’ї); 

5)довідка про наявність та розмір земельної частки (паю). 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  

КАТЕГОРІЯ 
з 

01.01.2008р 

з 

01.04.2010р 

з 

01.07.2010р 

з 

01.10.2010р 

з 

01.12.2010р 

Працездатні 182,21грн 182,21грн 182,21грн 182,21грн 182,21грн 

Пенсіонери за 

віком 
266,25грн 266,25грн 266,25грн 266,25грн 266,25грн 

Інваліди 294грн. 294грн. 294грн. 294грн. 294грн. 

Діти до 18 років 292,88грн 292,88грн 292,88грн 292,88грн 292,88грн 

Діти одинокої 

матері 
319,50грн 319,50грн 319,50грн 319,50грн 319,50грн 

Діти, один з 

батьків в яких 

інвалід І або ІІ 

групи 

319,50грн 319,50грн 319,50грн 319,50грн 319,50грн 



Діти з багатод. сімей 

(3-є і більше дітей 

віком до 16р. (якщо 

навчаються-до 18р.): 

-діти до 6 р.- 

 

-від 6 до 18р.- 

 

-від 18 до 

23р.(якщо 

навчаються) 

 

 

415,25грн 

 

495,55грн 

 

434,50грн 

 

 

421,85грн 

 

504,35грн 

 

442грн. 

 

 

424,05грн 

 

506,55грн 

 

444грн 

 

 

432,85грн 

 

517,55грн 

 

453,50грн 

 

 

439,45грн 

 

526,35грн 

 

461грн 

 

 

ІІ. ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ 

 

1. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 

№2811-ХІІ від 21.11.1992 року (зі змінами та доповненнями). 

2. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 року №1751 (зі 

змінами та доповненнями). 

Відповідно до цих нормативно-правових актів призначаються такі 

види допомог: 

а)допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. 

Надається жінкам, не застрахованим в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. Призначається допомога якщо 

звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня 

закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується за 

весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до 

пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей 

– 70) календарних днів після пологів. 

Для призначення допомоги подаються такі документи: 

1)заява; 

2)документ, що посвідчує особу; 

3)видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого 

зразка; 

4)довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається 

(для студенток); 

5)довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у 

зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації; 

6)довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована як 

безробітна (для жінок, зареєстрованих в центрі зайнятості); 

7)довідка Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності про те, що жінка не сплачує страхові внески (для жінок – 

суб’єктів підприємницької діяльності). 



 

Розмір допомоги з розрахунку на місяць 

з 

01.11.2009

р 

з 

01.01.2010

р 

з 

01.04.2010

р 

з 

01.07.2010

р 

з 

01.10.2010

р 

з 

01.12.2010

р 

186грн. 217,25грн. 221грн. 222грн. 226,75грн. 230,50грн. 

 

б) допомога при народженні дитини. 

Надається одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну, які 

постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов 

для її повноцінного утримання та виховання у розмірі встановленому на дату 

народження дитини. Допомога при народженні дитини, яка народилася після 

31 грудня 2007р., надається у розмірі 12240 гривень – на першу дитину, 

25000 гривень – на другу дитину, 50000 гривень – на третю і наступну 

дитину за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж 

через 12 календарних місяців після народження дитини. Виплата допомоги 

здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 гривень, 

другої дитини – 4840 гривень, третьої та наступної дитини – 5000 гривень, 

решта суми на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців 

(620 гривень щомісяця), на другу дитину – 24 місяців (840 гривень 

щомісяця), на третю і наступну дитину _ 36 місяців (1250 гривень щомісяця) 

рівними частинами.  

Документи, необхідні для призначення допомоги при народженні 

дитини: 

1)заява; 

2)документ, що посвідчує особу; 

3)копія свідоцтва про народження дитини; 

4)витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

народження дитини для виплати допомоги у зв’язку з народженням дитини, 

виданий відділом РАЦСу, або довідка для призначення допомоги при 

народженні дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської 

(крім міст обласного значення) рад. 

При народженні другої і кожної наступної дитини також подаються: 

-копії свідоцтв про народження всіх дітей; 

-довідка про склад сім’ї. 

Порядок виплати допомоги при народженні дитини на дітей, які 

народились після 31 грудня 2007 року 

На дитину Призначається Виплачується 

одноразово при 

народженні 

решта – щомісяця 

На першу 12240грн. 4800грн. 620грн.(впродовж 

наступних 12 міс) 

На другу 25000грн. 4840грн. 840грн.(впродовж 

наступних 24міс) 

На третю і 50000грн. 5000грн. 1250грн(впродовж 



наступну наступних 36міс) 

 

в)допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку. 

Право на допомогу має один з батьків дитини, усиновитель, опікун, 

бабуся, дідусь або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною. 

Надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008р. - 50 

відсотками, з 1 січня 2009р. – 75 відсотками, з 1 січня 2010р. – 100 

відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та 

середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 

шість місяців, але не менш як 130 гривень. Призначається з дня звернення за 

її призначенням (але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення 

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) для непрацюючих осіб та осіб – 

суб’єктів підприємницької діяльності по день досягнення дитиною 

трирічного віку включно, а для працюючих осіб – з дня настання відпустки 

по догляду за дитиною по день її закінчення. 

Документи, необхідні для призначення допомоги: 

1)заява; 

2)копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання 

відпустки (для працюючих); 

3)копія свідоцтва про народження дитини; 

4)копія трудової книжки матері (батька, усиновлювача, опікуна, 

дідуся, бабусі або іншого родича), яка (який) здійснює догляд за дитиною 

(для непрацюючих); 

5)довідка з місця навчання (для осіб, які навчаються); 

6)довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю або 

матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться (для осіб, які 

перебувають на обліку в центрі зайнятості); 

7)копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-

підприємця (для осіб, що провадять підприємницьку діяльність).   

Розрахунковий розмір для призначення допомоги  

з 

01.11.2009р 

з 

01.01.2010р 

з 

01.04.2010р 

з 

01.07.2010р 

з 

01.10.2010р 

з 

01.12.2010р 

різниця 

між 

558грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

130грн. 

різниця 

між 

869грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

130грн. 

різниця 

між 

884грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

130грн. 

різниця 

між 

888грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

130грн. 

різниця 

між 

907грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

130грн. 

різниця 

між 

922грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

130грн. 

 

 

г)допомога на дітей, над якими встановлено опіку  чи піклування. 

Призначається з місяця звернення на шість місяців особам, 

визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, 



які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби 

батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування. Не 

призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні. 

Виплачується допомога у розмірі, що дорівнює різниці між двома 

прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром 

призначених пенсії, аліментів, стипендії за попередні шість календарних 

місяців. Виплата припиняється у разі: 

- звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника; 

- працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-

річного віку; 

- досягнення дитиною 18-річного віку; 

- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона 

записана матір’ю або батьком дитини. 

Документи, необхідні для призначення допомоги: 

1)заява опікуна чи піклувальника; 

2)копія рішення органу опіки та піклування або суду про 

встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, 

позбавленою батьківського піклування; 

3)копія свідоцтва про народження дитини; 

4)довідка з місця проживання заявника; 

5)довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної 

допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник. 

 

Розрахунковий розмір для призначення допомоги  

з 

01.11.2009р 

з 

01.01.2010р 

з 

01.04.2010р 

з 

01.07.2010р 

з 

01.10.2010р 

з 

01.12.2010р 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

та 1264грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

та 1510грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

та 1534грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

та 1542грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

та 1574грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 

та 1598грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

пенсією, 

аліментами, 

стипендією, 

державною 

допомогою 



та 1552грн. та 1802грн. та 1834грн. та 1842грн. та 1882грн. та 1914грн. 

 

д)допомога на дітей одиноким матерям 

Право на допомогу мають: 

-одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), 

якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини 

або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою 

матері; 

-вдови та вдівці з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі 

втрати годувальника або соціальну пенсію; 

-мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими 

було розірвано до дня смерті (якщо не одержують на дітей пенсію в разі 

втрати годувальника або соціальну пенсію). 

Призначається на дітей віком до 18 років (учнів – до 23 років). 

Допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним 

сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість 

місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку. Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, 

здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій 

призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила 

право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, 

допомога виплачується у мінімальному розмірі. Не призначається допомога у 

разі перебування дитини на повному державному утриманні. 

Для призначення допомоги подаються такі документи: 

1)заява; 

2)декларація про доходи та майно; 

3)довідки про доходи за попередні шість місяців; 

4)витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини 

для призначення допомоги, виданий відділом РАЦСу, або довідка про 

народження із зазначенням підстав внесення відомостей про батька дитини, 

видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного 

значення) рад для виплати допомоги; 

5)копія свідоцтва про народження дитини; 

6)довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем 

проживання сім’ї; 

7)копія рішення про усиновлення (для усиновителів); 

8)копія свідоцтва про смерть одного з батьків (для вдів, вдівців та 

одного з батьків, шлюб між якими було розірвано); 

9)копія свідоцтва про розірвання шлюбу (для одного з батьків, шлюб 

між якими було розірвано); 

10)довідка про неодержання на дітей пенсії в разі втрати годувальника 

та соціальної пенсії (для вдів, вдівців та одного з батьків, шлюб між якими 

було розірвано). 



Розрахунковий розмір для призначення допомоги   

з 

01.11.2009р 

з 

01.01.2010р 

з 

01.04.2010р 

з 

01.07.2010р 

з 

01.10.2010р 

з 

01.12.2010р 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

316грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

189,60грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

388грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

232,80грн. 

в)на учнів 

віком від 18 

до 23 років: 

різниця між 

372грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

223,20грн. 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

377,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

226,50грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

450,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

270,30грн. 

в)на учнів 

віком від 18 

до 23 років: 

різниця між 

434,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

260,70грн. 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

383,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

230,10грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

458,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

275,10грн. 

в)на учнів 

віком від 18 

до 23 років: 

різниця між 

442грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

265,20грн. 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

385,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

231,30грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

460,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

276,30грн. 

в)на учнів 

віком від 18 

до 23 років: 

різниця між 

444грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

266,40грн. 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця між 

393,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

236,10грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 років: 

різниця між 

470,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

282,30грн. 

в)на учнів 

віком від 18 

до 23 років: 

різниця між 

453,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

272,10грн. 

а)на дітей 

віком до 6 

років: 

різниця 

між 

399,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

239,70грн. 

б)на дітей 

віком від 6 

до 18 

років: 

різниця 

між 

478,50грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

287,10грн. 

в)на учнів 

віком від 

18 до 23 

років: 

різниця 

між 

461грн. і 

доходами, 

але не 

менше 

276,60грн. 

 

ІІІ.ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ З 

ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ 

 

1.Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам"”№2109-ІІІ від 16.11.2000 року (зі змінами 

та доповненнями); 

2.Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам, затверджений наказом Мінпраці, Мінфіну 



та Мінохорониздоров’я №226/293/169 від 30.04.2002 року, зареєстрованим 

в Мінюсті 31.05.2002 року за №466/6754 (зі змінами та доповненнями). 

За цим Законом інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

призначаються: 

а)державна соціальна допомога. 

Призначається інвалідам з дитинства І, ІІ ІІІ груп та на дітей-інвалідів 

віком до 18 років з дня звернення за її призначенням на весь період 

інвалідності. Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають одночасно 

право на допомогу відповідно до законів “Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, “Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” та пенсією, 

призначається за їх вибором одна з допомог або пенсія. З 01.01.2006 року 

якщо інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на пенсію у зв’язку з 

втратою годувальника, ці виплати призначаються одночасно. 

Для призначення допомоги подаються такі документи: 

1)заява; 

2)паспорт; 

3)копія свідоцтва про народження дитини-інваліда; 

4)довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-

інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства  з відомостями про прописку; 

5)довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, 

піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про 

постійне місце проживання. 

б)надбавка на догляд. 

Призначається інвалідам з дитинства І групи та одиноким матерям 

(одиноким батькам) на догляд за дитиною-інвалідом на підставі документів, 

поданих для призначення допомоги. Одинокою матір’ю (одиноким батьком) 

вважається особа, яка відповідно до ЗУ "Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми" має право на призначення допомоги на дітей одиноким матерям, крім 

вдів та вдівців з дітьми, матерів (батьків) дітей у разі смерті одного з батьків, 

шлюб між якими було розірвано до дня смерті.  

На загальних підставах надбавка на догляд за дитиною-інвалідом 

віком до 18 років призначається одному з непрацюючих батьків, 

усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за 

дитиною-інвалідом. Призначається надбавка з дня звернення. 

Для призначення надбавки на загальних підставах додатково до 

документів, поданих для призначення допомоги, подаються: 

1)заява; 

2)довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із 

зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї; 

3)довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку 

як безробітна; 

4)копія трудової книжки та довідки ДПІ про те, що заявник не 

займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи 



цієї фізичної особи, а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені 

довідки органів ДПІ; 

5)довідка про спільне проживання дитини-інваліда з одним з батьків, 

усиновителів, видана за місцем проживання; 

6)довідка про наявність та розмір земельної ділянки (паю); 

7)копія рішення про встановлення опіки чи піклування (для опікунів, 

піклувальників). 

З 01.01.2006 року надбавка на догляд також призначається одиноким 

інвалідам з дитинства ІІ і ІІІ груп, які за висновком медико-соціальної 

експертної комісії потребують постійного стороннього догляду. 

Розмір допомоги інвалідам з дитинства та на дітей-інвалідів 

КАТЕГОРІЯ з01.11.09 з01.01.10 з01.04.10 з01.07.10 з01.10.10 з01.12.10 

І група 573грн. 695грн. 706грн. 709грн. 723грн. 734грн. 

ІІ група 458,40грн. 556грн. 564,80грн. 567,20грн. 578,40грн. 587,20грн. 

ІІІ група 343,80грн. 417грн. 423,60грн. 425,40грн. 433,80грн. 440,40грн. 

Діти-інваліди 401,10грн. 486,50грн. 494,20грн. 496,30грн. 506,10грн. 513,80грн. 

                          

    Розмір надбавки на догляд 

КАТЕГОРІЯ з01.11.09 з01.01.10 з01.04.10 з01.07.10 з01.10.10 з01.12.10 

І група 286,50грн. 347,50грн. 353грн. 354,50грн. 361,50грн. 367грн. 

Діти-інваліди 

віком до 6 

років 

316грн. 377,50грн. 383,50грн. 385,50грн. 393,50грн. 399,50грн. 

Діти-інв. віком 

від 6 до 18 р. 

388грн. 450,50грн. 458,50грн. 460,50грн. 470,50грн. 478,50грн. 

ІІ група 85,95грн. 104,25грн. 105,90грн. 106,35грн. 108,45грн. 110,10грн. 

ІІІ група 85,95грн. 104,25грн. 105,90грн. 106,35грн. 108,45грн. 110,10грн. 

Примітка: інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, основний розмір 

ДСД яких є меншим від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які 

втратили працездатність, виплата допомоги здійснюється в розмірі 

зазначеного мінімуму. 

 

IV.ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ НЕ 

МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ІНВАЛІДАМ І ДЕРЖАВНА 

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД 

 

1.Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та інвалідам" №1727-ІV від 18.05.2004 року. 

2.Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної 

соціальної допомоги на догляд, затверджений постановою КМУ від 

02.04.2005року №261. 

За цим законом призначаються: 

а)державна соціальна допомога особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам. 



Допомога призначається особам, які досягли віку (чоловіки – 63років, 

жінки – 58років) або визнані інвалідами та не мають права на пенсію 

відповідно до чинного законодавства. Право на призначення пенсії за віком 

мають чоловіки після досягнення 60 років, жінки – 55 років за наявності 

страхового стажу не менше п’яти років. Право на пенсію по інвалідності 

мають особи за наявності страхового стажу на час настання інвалідності: 

-до досягнення 23 років включно – 2 роки; 

-від 24 до 26 років включно – 3 роки; 

-від 27 до 31 року включно – 4 роки; 

-від 32 років і старше – 5 років. 

 Ці умови не застосовуються, якщо інвалідність настала в період 

проходження строкової військової служби. 

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, 

та інвалідам призначається за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід 

за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю 

звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, 

визначений для осіб, які втратили працездатність. Особам, які досягли віку 

(чоловіки – 63 років, жінки – 58 років) призначається довічно, а інвалідам – 

на весь час інвалідності, встановлений органами медико-соціальної 

експертизи. 

Для призначення допомоги подаються такі документи: 

1)заява; 

2)декларація про доходи та майно; 

3)довідка про склад сім’ї; 

4)копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи 

недієздатною); 

5)витяг з акта огляду МСЕК (для інвалідів); 

6)довідка-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії 

(у разі звернення за призначенням допомоги замість пенсії). 

б)державна соціальна допомога на догляд. 

Допомога на догляд призначається: 

1.Інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким 

призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України “Про 

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”: 

-І групи; 

-ІІ і ІІІ групи, які є одинокими і за висновком ЛКК потребують 

постійного стороннього догляду. 

2.Особам, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім 

осіб, зазначених в п.1): 

-І групи; 

-ІІ і ІІІ групи, які є одинокими і за висновком ЛКК потребують 

постійного стороннього догляду. 



3.Особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до 

Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших 

осіб” і є інвалідами І групи внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 

16 зазначеного Закону, або одинокими пенсіонерами і за висновком ЛКК 

потребують постійного стороннього догляду. 

4.Одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК 

потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або 

за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів І групи). 

5.Малозабезпеченим інвалідам І групи, які одержують пенсію за віком 

або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених в пп. 1- 3). 

Допомога на догляд призначається на період призначення пенсії і для 

її призначення подаються документи, передбачені для призначення 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам та висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього 

догляду). Не виплачується допомога в період, коли особа працює (крім 

інвалідів І групи). Особам, які одержують надбавку до пенсії на догляд, за 

бажанням замість зазначеної виплати може бути призначена допомога на 

догляд. 

Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам 

КАТЕГОРІЯ з01.11.09 з01.01.10 з01.04.10 з01.07.10 з01.10.10 з01.12.10 

Інваліди І групи 573грн. 695грн. 706грн. 709грн. 723грн. 734грн. 

"Мати-героїня" 573грн. 695грн. 706грн. 709грн. 723грн. 734грн. 

Інв. ІІ групи 458,40грн. 556грн. 564,80грн. 567,20грн. 578,40грн. 587,20грн. 

Інв. ІІІ групи 343,80грн. 417грн. 423,60грн. 425,40грн. 433,80грн. 440,40грн. 

Священнослужит

елі та 

церковнослужите

лі 

286,50грн. 347,50грн

. 
353грн. 354,50грн. 361,50грн. 367грн. 

Особи, які 

досягли віку 

(чоловіки – 63 

років, жінки – 58 

років) 

 

171,90грн. 

 

208,50грн

. 

 

211,80грн. 

 

212,70грн. 

 

216,90грн. 

 

220,20грн. 

 

Розмір державної соціальної допомоги на догляд 

КАТЕГОРІЯ з01.11.09 з01.01.10 з01.04.10 з01.07.10 з01.10.10 з01.12.10 

1.Інваліди війни з 

числа 

військовослужбовців 

та інших осіб, яким 

призначено пенсії по 

інвалідності 

відповідно до ЗУ 

"Про пенсійне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



забезпечення 

військовослужбовців, 

осіб начальницького 

і рядового складу 

органів внутрішніх 

справ та деяких 

інших осіб": 

-інваліди І групи 

-інваліди ІІ групи, які 

є одинокими та за 

висновком ЛКК 

потребують 

постійного 

стороннього догляду 

-інваліди ІІІ групи, 

які є одинокими та за 

висновком ЛКК 

потребують 

постійного 

стороннього догляду 

 

 

286,50 грн 

143,25грн 

 

 

 

 

85,95грн 

 

 

347,50 грн 

173,75грн 

 

 

 

 

104,25грн 

 

 

353 грн 

176,50грн 

 

 

 

 

105,90грн 

 

 

354,50 грн 

177,25грн 

 

 

 

 

106,35грн 

 

 

361,50 грн 

180,75грн 

 

 

 

 

108,45грн 

 

 

367 грн 

183,50грн 

 

 

 

 

110,10грн 

2.Особи, які 

належать до інвалідів 

війни відповідно до 

ст.7 ЗУ "Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального захисту 

та одержують пенсії 

за віком, по 

інвалідності або за 

вислугу років (крім 

зазначених у п.1): 

-інваліди І групи 

-інваліди ІІ і ІІІ груп, 

які є одинокими і за 

висновком ЛКК 

потребують 

постійного 

стороннього догляду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,95грн 

 

85,95грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,25грн 

 

104,25грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105,90грн 

 

105,90грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106,35грн 

 

106,35грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108,45грн 

 

108,45грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,10грн 

 

110,10грн 

3.Особи, яким 

призначено пенсії за 

вислугу років 

відповідно до ЗУ 

"Про пенсійне 

забезпечення 

військовослужбовців, 

осіб начальницького 

і рядового складу 

органів внутрішніх 

справ та деяких 

інших осіб" і які є 

інвалідами І групи 

внаслідок причин, 

 

 

 

286,50грн 

 

 

 

347,50грн 

 

 

 

353грн 

 

 

 

354,50грн 

 

 

 

361,50грн 

 

 

 

367грн 



визначених п."б" 

ст.16 зазначено 

Закону, або є 

одинокими 

пенсіонерами і за 

висновком ЛКК 

потребують догляду 

4.Одинокі 

малозабезпечені 

особи, які за 

висновком ЛКК 

потребують 

постійного 

стороннього догляду 

і одержують пенсію 

за віком або за 

вислугу років чи по 

інвалідності (крім 

інвалідів І групи) 

 

 

85,95грн 

 

 

104,25грн 

 

 

105,90грн 

 

 

106,35грн 

 

 

 

108,45грн 

 

 

110,10грн 

5.Малозабезпечені 

інваліди І групи, які 

одержують пенсію за 

віком або за вислугу 

років чи по 

інвалідності (крім 

інвалідів, зазначених 

у п.1- 3)  

 

 

85,95грн 

 

 

104,25грн 

 

 

105,90грн 

 

 

106,35грн 

 

 

 

108,45грн 

 

 

110,10грн 

 

V.ЩОМІСЯЧНА ГРОШОВА ДОПОМОГА 

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЄ РАЗОМ З 

ІНВАЛІДОМ І ЧИ ІІ ГРУПИ ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ, 

ЯКИЙ ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ МЕДИЧНОГО 

ЗАКЛАДУ ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ, 

НА ДОГЛЯД ЗА НИМ 

1.Порядок надання щомісячної грошової допомоги 

малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд 

за ним, затверджений постановою КМУ від 02.08.2000року №1192. 

Допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно 

проживає на одній житловій площі з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу і здійснює догляд за ним. Призначається допомога у 

грошовій формі в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатної особи, на кожного інваліда, за яким 

здійснюється догляд за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї є 

нижчим від прожиткового мінімуму для сім’ї. Допомога на догляд 

призначається з місяця звернення на шість місяців, а непрацюючим 

пенсіонерам на 12 місяців. 

Для призначення допомоги подаються такі документи: 



1)заява; 

2)документ, що посвідчує особу; 

3)довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, 

родинних зв’язків членів сім’ї; 

4)довідки про доходи кожного члена сім’ї; 

5)висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності 

постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу; 

6)довідки про наявність і розміри земельних ділянок. 

Якщо особа, яка здійснює догляд, проживає на одній житловій площі 

за місцем реєстрації (проживання) інваліда, але зареєстрована в іншому місці, 

подається довідка, видана УПСЗН за місцем реєстрації цієї особи про те, що 

вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову 

допомогу на догляд за місцем реєстрації. 

Розмір допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу   

з 

01.11.2009

р 

з 

01.01.2010

р 

з 

01.04.2010

р 

з 

01.07.2010

р 

з 

01.10.2010

р 

з 

01.12.2010

р 

74,40грн. 86,90грн. 88,40грн. 88,80грн. 90,70грн. 92,20грн. 

 

VІ.КОМПЕНСАЦІЯ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

 

1.Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги, затверджений постановою КМУ від 

29.04.2004року №558. 

Призначається компенсація непрацюючим фізичним особам, які 

постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 

дітям-інвалідам та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги. Надається з дня подання заяви з усіма 

необхідними документами на час встановлення групи інвалідності або на час, 

протягом якого особа потребуватиме постійного стороннього догляду. Не 

виплачується компенсація у разі: 

-коли отримувач послуг обслуговується соціальними службами, у 

тому числі територіальними центрами; 

-коли отримувачу послуг відшкодовуються витрати на надання послуг 

по догляду відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про 

психіатричну допомогу”, “Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам” та пункту 2 постанови КМУ від 26.07.1996р. 

№832 “Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям 

громадян”; 

-надання послуг на платній основі. 



Призначається компенсація виходячи з прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, а фізичним особам пенсійного віку – прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Документи, які подаються для призначення компенсації: 

1)особою, яка надає соціальні послуги: 

-заява про згоду надавати соціальні послуги; 

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

-висновок ЛКК про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати 

соціальні послуги; 

-копія трудової книжки та довідки ДПІ про те, що особа не займається 

підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, 

а у разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки; 

2)особою, яка потребує надання соціальних послуг: 

-заява про необхідність надання соціальних послуг; 

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

-копія довідки МСЕК про групу інвалідності (надається інвалідом); 

-висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та 

нездатність особи до самообслуговування; 

3)законним представником дитини, яка потребує надання соціальних 

послуг: 

-заява про необхідність надання соціальних послуг; 

-копія свідоцтва про народження дитини; 

-висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та 

нездатність дитини до самообслуговування. 

Розміри компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги  

КАТЕГОРІЯ з01.11.09 з01.01.10 з01.04.10 з01.07.10 з01.10.10 з01.12.10 

Працездатні, які 

надають послуги 

інвалідам І групи 

111,60грн 130,35грн 132,60грн 133,20грн 135,05грн 138,30грн 

Непрацездатні, які 

надають послуги 

інвалідам І групи 

85,95грн 104,25грн 105,90грн 106,35грн 108,45грн 110,10грн 

Працездатні, які 

надають послуги 

громадянам похилого 

віку, інвалідам ІІ 

групи та дітям-

інвалідам 

74,40грн 86,90грн 88,40грн 88,80грн 90,70грн 92,20грн 

Непрацездатні, які 

надають послуги 

громадянам похилого 

віку, інвалідам ІІ 

групи та дітям-

інвалідам 

57,30грн 69,50грн 70,60грн 70,90грн 72,30грн 73,40грн 

Працездатні, які 

надають послуги 

інвалідам ІІІ групи та 

хворим 

52,08грн 60,83грн 61,88грн 62,16грн 63,49грн 64,54грн 



Непрацездатні, які 

надають послуги 

інвалідам ІІІ групи та 

хворим 

40,11грн 48,65грн 49,42грн 49,63грн 50,61грн 51,38грн 

 

VІІ.ТИМЧАСОВА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ 

УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ 

МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ 

ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ. 

 

1.Порядок призначення та виплати тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, 

затверджений постановою КМУ від 22.02.2006року №189. 

Призначається допомога з місяця звернення в розмірі 30 відсотків 

прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного 

віку у таких випадках: 

1)рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не 

виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у 

боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено 

стягнення; 

2)один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому 

лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку 

недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі; 

3)місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено. 

Для призначення допомоги подаються такі документи: 

1)заява за формою, затвердженою Мінпраці; 

2)копія свідоцтва про народження дитини; 

3)довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; 

4)довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) 

одержувача. 

Також залежно від підстав, на яких призначається допомога, 

додатково подаються: 

-рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків 

аліментів на дитину та довідка державної виконавчої служби, що 

підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести 

місяців, що передують місяцю звернення (у 1-му випадку); 

-довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під 

арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, 

визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування 

на строковій військовій службі (у 2-му випадку); 

-повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання 

(перебування) одного з батьків дитини не встановлено. 

Якщо розмір аліментів визначений судом у твердій грошовій сумі і він 

є меншим ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом 

для дитини відповідного віку, то допомога призначається в розмірі різниці. 



                               Розмір допомоги 

КАТЕГОРІЯ з01.11.09 з01.01.10 з01.04.10 з01.07.10 з01.10.10 з01.12.10 

на дітей віком до 6 

років 

189,60грн 226,50грн 230,10грн 231,30грн 236,10грн 239,70грн 

на дітей віком від 6 

до 18 років 

232,80грн 270,30грн 275,10грн 276,30грн 282,30грн 287,10грн 

 

VІІІ.ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ-СИРІТ 

ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ І 

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ І 

ПРИЙОМНИМ БАТЬКАМ. 

 

1.Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у 2006 році, 

затверджений постановою КМУ від 06.02.2006р. №106). 

Державна соціальна допомога призначається батькам-вихователям на 

кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийому дитину. 

Також одному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків 

призначається грошове забезпечення. 

Соціальна допомога і грошове забезпечення призначаються до дня 

виповнення дитиною 18-річного віку (учнем – 23-річного віку). 

Документи, які подаються для призначення соціальної допомоги та 

грошового забезпечення: 

1)заява встановленого зразка; 

2)рішення райдержадміністрації або виконкому міської ради про 

влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної 

сім’ї; 

3)документ, що підтверджує статус дитини (копія свідоцтва про 

народження дитини, копія свідоцтва про смерть батьків); 

4)довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів; 

5)довідка з місця навчання про розмір стипендії. 

Розмір соціальної допомоги становить 2 прожиткових мінімуми для 

дітей відповідного віку, а грошового забезпечення – 35 відсотків двох 

прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну дитину-

вихованця та на кожну прийомну дитину, але не більше 5-ти прожиткових 

мінімумів для працездатної особи одному з батьків-вихователів і не більше 

1,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи одному з прийомних 

батьків. 

Якщо дитині виплачуються пенсія, аліменти, стипендія чи державні 

допомоги, то розмір соціальної допомоги визначається як різниця між 2-ма 

прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром 

призначених на дату звернення виплат. 



Визначення розміру прожиткового мінімуму при призначенні 

соціальної допомоги 

ВІК ДИТИНИ з01.11.09 з01.01.10 з01.04.10 з01.07.10 з01.10.10 з01.12.10 

До 6 років 632грн 755грн 767грн 771грн 787грн 799грн 

Від 6 до 18 років 776грн 901грн 917грн 921грн 941грн 957грн 

Від 18 до 23 років  744грн 869грн 884грн 888грн 907грн 922грн 

Від 18 до 23 років 

(інвалід з дитинства) 

573грн 695грн 706грн 709грн 723грн 734грн 

                                                         

              


