
 
 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 
 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю   
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       

 

 

 від 4 березня 2015 року 

 

 

 

Про проект Закону України про внесення зміни до статті 3 Закону України 

«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам» щодо підвищення рівня соціального забезпечення  

(реєстр. № 1514) 

 

 Розглянувши проект Закону України про внесення зміни до статті 3 

Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам» щодо підвищення рівня соціального забезпечення (реєстр.     

№ 1514), внесений народними депутатами України Н. Королевською та іншими, 

висновки щодо нього Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань 

запобігання і протидії корупції, заслухавши представників відповідних 

міністерств та відомств, а також громадських організацій інвалідів, Комітет 

зазначає наступне. 

Законом України № 410-VII від 04.07.2013 р. «Про внесення змін до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам» збільшено надбавку на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи 

А з 50 до 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. В 

той же час, розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства І групи підгрупи 

А залишився без змін – 75 відсотків від прожиткового мінімум для осіб, які 

втратили працездатність. Як наслідок, розмір державної соціальної допомоги на 

дитину-інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років разом з надбавкою на догляд 

становить 1950,3 гривень (949*70%=664,3+1218), а для інваліда з дитинства І 

групи підгрупи А – 1660,7 грн (949+711,7(949*75%). Тобто, з досягненням 

дитиною-інвалідом підгрупи А повноліття, розмір державної соціальної 
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допомоги разом із надбавкою на догляд у разі визнання її інвалідом з дитинства 

І групи підгрупи А зменшується на 289,6 гривень. 

Проектом Закону пропонується внести зміну до статті 3 Закону України 

"Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", 

передбачивши, що надбавка на догляд за інвалідом з дитинства І групи підгрупи 

А становитиме 110 відсотків замість 75 відсотків прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність. За таких умов, розмір державної соціальної 

допомоги з надбавкою на догляд інвалідам з дитинства І групи підгрупи А 

становитиме 1992,9 гривень, тобто не буде зменшуватись після досягнення 

дитиною-інвалідом 18 років. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

не заперечуючи проти законодавчої ініціативи, вважає, що до законопроекту 

повинні бути подані пропозиції змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень для 

досягнення збалансованості бюджету. Крім того, запропонований термін 

набрання чинності законом («з дня, наступного за днем його опублікування») 

потребує уточнення. 

Згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань 

запобігання і протидії корупції, у законопроекті не виявлено корупціогенних 

факторів, він відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

 Водночас, доцільно зазначити, що на опрацюванні у Комітеті знаходиться 

проект Закону України про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про 

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

встановлення доплати інвалідам І групи підгрупи А, внесений народними 

депутатами України О. Третьяковим та Г. Загорієм. 

Зазначеним законопроектом пропонується врегулювати те ж питання, що і 

в законопроекті за реєстр. № 2026, а саме: не допустити зменшення розміру 

державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, які мають найважчий 

ступінь втрати здоров’я, після досягнення ними 18 років. З цією метою 

пропонується встановити для них щомісячну доплату з таким розрахунком, щоб 

розмір допомоги не зменшувався. Комітет рекомендує Верховній Раді України 

прийняти цей законопроект за основу та в цілому як Закон. 

 На підставі викладеного, за підсумками проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» щодо підвищення рівня соціального 

забезпечення (реєстр. № 1514 від 18.12.2014 року), внесений народними 

депутатами України Н. Королевською та іншими, за результатами розгляду у 

першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

2. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначено 

Голову Комітету Третьякова О.Ю. 
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 Голова Комітету                                                             О. Третьяков 


