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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 18 травня 2016 року  

 

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін  

до статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу  

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» щодо підвищення надбавки 

на догляд інвалідам з дитинства 

(реєстр. № 4378) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до статті 3 

Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам» щодо підвищення надбавки на догляд інвалідам з 

дитинства (реєстр. № 4378 від 11.04.2016 р.), поданий народним депутатом 

України  Міщенком С.Г., Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»: 

1) інвалідам з дитинства І групи підгрупи А призначаються: 

- державна соціальна допомога у розмірі 100 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 01.05.2016 р. – 

це 1130 грн.);  

- надбавка на догляд за ними в розмірі 75 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 01.05.2016 р. – 

це 847,50 грн.);  

Загальний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на 

догляд становить 1977,50 грн. 

Проте, відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 

18 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам» щодо встановлення щомісячної доплати 



інвалідам з дитинства підгрупи А 1 групи» № 495 від 02.06.2015 р., 

інвалідам з дитинства I групи підгрупи А встановлена доплата до розміру 

державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд у розмірі, що не 

досягає розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що 

виплачується на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років. Станом 

на 01.05.2016 року діти-інваліди підгрупи А одержують державну 

соціальну допомогу у розмірі 2322 грн. Тобто, розмір доплати становить 

344,50 грн. 

Таким чином, станом на 01.05.2016 року інваліди з дитинства І групи 

підгрупи А одержують державну соціальну допомогу у розмірі 2322 грн. 

(1130 грн. + 847,50 грн.+ 344,50 грн.). 

Законопроектом пропонується розмір надбавки на догляд за 

інвалідом з дитинства І групи підгрупи А збільшити з 75 до 150 відсотків 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (або з 847,50 

грн. до 1695 грн.).  

З урахуванням цих змін інвалідам з дитинства І групи підгрупи А 

державна соціальна допомога з надбавкою на догляд виплачуватиметься у 

розмірі 2825 грн. (збільшення на 503 грн.); 

2) інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б призначаються: 

- державна соціальна допомога у розмірі 100 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 01.05.2016 р. – 

це 1130 грн.);  

-надбавка на догляд за ними в розмірі 50 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб,  які втратили працездатність (станом на 01.05.2016 р. – 

це 565 грн.);  

Загальний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на 

догляд становить 1695,0 грн. 

Законопроектом пропонується розмір надбавки на догляд за 

інвалідами з дитинства І групи підгрупи Б  збільшити з 50 до 75 відсотків 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (або з 565 

грн. до 847,50 грн.). 

З урахуванням цих змін інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б 

державна соціальна допомога з надбавкою на догляд виплачуватиметься у 

розмірі 1977,50 грн. (збільшення на 282,50 грн.); 

3) інвалідам з дитинства ІІ групи призначаються: 

- державна соціальна допомога у розмірі 80 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 01.05.2016 р. – 

це 904,0 грн.);  

- одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком 

лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу 

потребують постійного стороннього догляду, надбавка на догляд за ними в 

розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність (станом на 01.05.2016 р. – це 169,50 грн.). 

Загальний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на 

догляд становить 1073,50 грн. 



Проте, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 265 

від 26.03.2008, людям з інвалідністю забезпечується найменша виплата 

державної соціальної допомоги у розмірі не нижче прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність. 

Таким чином, станом на 01.05.2016 року одинокі інваліди з 

дитинства ІI групи, які потребують постійного стороннього догляду, 

одержують 1130 грн.  

Законопроектом пропонується розмір надбавки на догляд за 

інвалідами з дитинства ІI групи, які потребують постійного стороннього 

догляду, збільшити з 15 до 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність (або з 169,50 грн. до 565 грн.).  

З урахуванням цих змін одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які 

потребують постійного стороннього догляду, державна соціальна 

допомога з надбавкою на догляд виплачуватиметься у розмірі 1469 грн. 

(збільшення на 339 грн.); 

4) інвалідам з дитинства ІІІ групи призначаються: 

- державна соціальна допомога у розмірі 60 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 01.05.2016 р. –                          

це 678 грн.);  

- одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком 

лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу 

потребують постійного стороннього догляду, надбавка на догляд за ними в 

розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність (станом на 01.05.2016 р. – це 169,50 грн.). 

Загальний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на 

догляд становить 847,50 грн. 

Проте, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 265 

від 26.03.2008, людям з інвалідністю забезпечується найменша виплата 

державної соціальної допомоги у розмірі не нижче прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність. 

Таким чином, станом на 01.05.2016 року одинокі інваліди з 

дитинства ІII групи, які потребують постійного стороннього догляду,  

одержують 1130 грн.  

Законопроектом пропонується розмір надбавки на догляд за 

одинокими інвалідами з дитинства ІІI групи, які потребують постійного 

стороннього догляду, збільшити з 15 до 50 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (або з 169,50 грн. до 565 

грн.).  

З урахуванням цих змін одиноким інвалідам з дитинства ІII групи, 

які потребують постійного стороннього догляду, державна соціальна 

допомога з надбавкою на догляд виплачуватиметься у розмірі 1243 грн. 

(збільшення на 113 грн.)  

Відповідно до Пояснювальної записки додаткова потреба в коштах 

державного бюджету становитиме близько 50 млн. грн. щомісячно. 

Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект у 



разі позитивного висновку Мінфіну. За попередніми фінансовими 

розрахунками вартість даного законопроекту на 2017 рік становитиме 

близько 324,9 млн. грн.  

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії 

корупції надає висновок, що «у проекті акта не виявлено корупціогенних 

факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України не заперечує проти прийняття проекту у першому читанні за 

основу. Водночас звертає увагу на те, що реалізація положень проекту у 

разі його прийняття призведе до додаткових видатків з Державного 

бюджету України. 

Підтримуючи ідею законопроекту щодо необхідності посилення 

соціального захисту людей з інвалідністю, члени Комітету висловили 

позицію про те, що при розгляді законодавчої ініціативи необхідно знайти 

такі шляхи вирішення проблемних питань у сфері соціального захисту 

вразливих категорій населення, які по-перше: дозволять досягти 

збалансованості між фінансовою спроможністю Держави та інтересами 

людей з інвалідністю; по-друге: дадуть можливість виконувати вже 

прийняті рішення, а нові пропозиції будуть реально забезпечені 

фінансовими ресурсами. Без вишукання фінансових ресурсів, законодавча 

пропозиція, викладена в законопроекті за реєстр. № 4378, носить 

декларативний характер та, відповідно, призведе до посилення напруги в 

суспільстві. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

«Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» щодо підвищення 

надбавки на догляд інвалідам з дитинства (реєстр. № 4378 від 11.04.2016 

р.), поданий народним депутатом України Міщенком С.Г., за результатами 

розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 

з цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету     О.ТРЕТЬЯКОВ  


