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Про включення до переліку законопроектів, які розглядаються  

Верховною Радою нового скликання за процедурою  

підготовки до другого читання,  

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України  

щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають  

за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи»  

(реєстр. №0933 від 27.11.2014 р.) 

 

 

Верховною Радою України у складі народних депутатів України                 

7 скликання 3 вересня 2013 року прийнято за основу проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального 

захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи» 

(реєстраційний №1095 від 14.12.2012), поданий народним депутатом України 7 

скликання Сушкевичем В.М. 

 

Положеннями законопроекту пропонується внести зміни до низки 
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законів України («Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам», «Про соціальні послуги», «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»), 

передбачивши, зокрема: 

 

1) запровадження надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А 

одному з батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників незалежно від факту 

їх роботи, навчання, служби, шляхом внесення змін до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам». 

 
 

Діти-інваліди підгрупи А відносяться до однієї із найтяжчих категорій 

інвалідності – цю категорія встановлюють особам віком до 18 років, які мають 

виключно високу міру втрати здоров’я та надзвичайну (повну) залежність 

від постійного стороннього догляду, допомоги інших осіб і які фактично не 

здатні до самообслуговування.  

 

Чинною редакцією зазначеного Закону передбачено, що надбавка на 

догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, 

усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім 

заочної форми навчання), не проходять службу.  

Є одне виключення – одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на 

догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, 

навчання, служби.) 

 

Розмір державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів (підгрупи А)  з 

надбавкою на догляд становить: 

- на дітей-інвалідів до 6 років – 1696,30 грн., із них:  

664,3 грн. – державна соціальна допомога  (70 % прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність) та 1032 грн. - надбавка на догляд 

(прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років); 

 

- на дітей-інвалідів від 6 до 18 років – 1950,30 грн., із них:  

664,3 грн. – державна соціальна допомога  (70 % прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність) та 1286 грн. - надбавка на догляд 

(прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років). 

 

Такий порядок призначення та розмір державної соціальної допомоги 

батьки сприймають, як те, що вони є утриманцем своїх дітей-інвалідів. 

Зважаючи на значні витрати, необхідні для лікування і підтримання стану 

здоров’я дитини-інваліда, держава змушує батьків нелегально працювати чи 

вмотивовує віддавати дитину-інваліда підгрупи А до інтернатного закладу. До 

речі, видатки на утримання дитини в інтернатному закладі є в декілька разів 

більше, ніж розмір державної соціальної допомоги на цих дітей.  
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2) встановити, що розмір компенсаційної виплати одному з батьків, 

усиновителів, опікуну, піклувальнику за надання соціальних послуг з догляду 

за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одному з батьків, подружжю 

інваліда І групи підгрупи А, які надають їм соціальні послуги з догляду, не 

може бути нижчим (на місяць) прожиткового мінімуму для працездатної 

особи, встановленого на день виплати шляхом внесення відповідних змін до 

Закону України «Про соціальні послуги». 

 

На даний час Порядком призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України  від 29.04.2004 р. №558, передбачена компенсація фізичним 

особам, які надають соціальні послуги інвалідам 1 групи, в розмірі 15 відсотків 

виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 

01.12.2014 р. час ця сума становить 182,70 грн.), 

а якщо послуги надає фізична особа пенсійного віку чи інвалід – 15 

відсотків виходячи з прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (станом 

на 01.12.2014 р. час ця сума становить 142,35  грн.) 

 

Необхідно зазначити, що держава надає значні преференції прийомним 

батькам, які беруть під опіку чи піклування  здорових дітей з будинків-

інтернатів.  

Розмір виплат допомоги прийомним батькам на дітей, над якими 

встановлено опіку  чи піклування (разом із грошовим забезпеченням) станом 

на 01.10.2014 р. становить: 

- на дітей до 6 років – 2786,4 грн., із них : 

2 064 грн.  (2 прожиткових мінімуми для дитини віком до 6 років) та 

722,4 грн. (35%  двох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років  на кожну 

прийомну дитину); 

- на дітей від 6 до 18 років – 3472,2,2 грн., із них: 

 2 572 грн.; (2 прожиткових мінімуми для дитини віком від 6 до 18 років 

та 900,2 грн. (35%  двох прожиткових мінімумів для дітей віком від 6 до 18 

років на кожну прийомну дитину). 

Крім того, на дитину-інваліда, яка знаходиться під опікою чи 

піклуванням, також додатково виплачується державна соціальна допомога 

розмір якої не може бути нижче 949 грн. 

Таким чином, дітям-сиротам та особам, якими ними опікуються, 

надається більш вагома матеріальна підтримка ніж найтяжчим категоріям 

родин, в яких виховуються діти-інваліді (різниця майже у два рази). В той же 

час, батьки дітей-інвалідів потребують значну частину коштів витрачають на 

лікування та реабілітацію таких дітей. 

 

Статтею 106 Регламенту Верховної Ради України визначено, що Голова 

Верховної Ради України попереднього скликання подає новообраній Верховній 

Раді перелік законопроектів, розгляд яких не було завершено прийняттям 
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остаточного рішення щодо них Верховною Радою попереднього 

скликання. Прийняті Верховною Радою попереднього скликання в першому чи 

наступних читаннях законопроекти, але не прийняті в цілому, готуються і 

розглядаються Верховною Радою нового скликання за процедурою підготовки 

до другого читання, встановленою цим Регламентом. 

 

Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та 

інвалідами І групи» (реєстраційний №1095 від 14.12.2012), зареєстрований в 

Верховній Раді України 8 скликання за новим реєстраційним № 0933 від 27 

листопада 2014 року. 

 

Водночас під час пленарного засідання Верховної Ради України             

8 грудня 2014 року народними депутатами України нового скликання були 

висловлені пропозиції щодо включення до порядку денного пленарних засідань 

законопроектів, прийнятих у першому читанні Верховною Радою України 

попереднього скликання, в тому числі законопроект за реєстраційним № 0933, 

на підставі рішень відповідних профільних комітетів. 

 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

 

Рекомендувати Верховній Раді України проект закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту 

осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи»               

(реєстр. №0933), включити до порядку денного Верховної Ради України з 

подальшим розглядом його відповідно до статті 106 Регламенту Верховної 

Ради України. 

  

 

 

Голова Комітету       Третьяков О.Ю. 


