
 

 

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 6 липня 2016 року  

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін  

до деяких законодавчих актів України щодо надання допомоги на дітей 

померлого годувальника 

(реєстр. № 4668) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо надання допомоги на дітей померлого 

годувальника (реєстр. № 4668 від 16.05.2016 р.), поданий народним депутатом 

України Л. Денісовою та іншими народними депутатами, Комітет зазначає 

наступне. 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається 

непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, 

за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би 

необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності.  

За відсутності необхідного страхового стажу у померлого годувальника 

пенсія у зв'язку з втратою годувальника не призначається.  

Згідно з Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» у разі 

смерті одного з батьків на дітей до 01.01.2016 року призначалася державна допомога 

у розмірі, який визначався  як різниця між 100 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. 



З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України» від 24.12.2015 № 911, з 01.01.2016 така допомога надається як 

різниця між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку 

та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців. Мінімальний розмір такої допомоги (не менше 30% 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) не гарантується. 

Законопроектом пропонується врегулювати питання призначення державної 

соціальної допомоги дітям померлого годувальника незалежно від наявності на день 

смерті у померлого страхового стажу та доходу сім’ї.  

А саме пропонується: 

1) внести зміни до статей 1, 2, 4, 5, 6 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», якими 

передбачається: 

- розширити коло осіб, що мають право на державну соціальну допомогу, 

дітьми померлого годувальника віком до 18 років (тих, хто навчається – 23 років), 

які не одержують у зв’язку з цим пенсію (державну допомогу); 

- визначити умови та період, на який призначається державна соціальна 

допомога;  

- встановити розмір такої допомоги на кожну дитину на рівні прожиткового 

мінімуму для непрацездатних осіб; 

2) внести зміни до статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», надавши можливість дитині-інваліду 

одержувати одночасно державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та 

державну соціальну допомогу у зв’язку з втратою годувальника.  

Відповідно до Пояснювальної записки додаткова потреба в коштах 

орієнтовно становитиме близько 25,1 млн. грн на місяць у 2016 році. 

Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект за умови 

доопрацювання до другого читання в частині чіткого визначення категорії осіб, які 

матимуть право на призначення державної соціальної допомоги. 

Міністерство фінансів України вважає, що внесення змін до законодавства, які 

вимагають збільшення видатків бюджету, має здійснюватися на основі 

обов’язкового врахування фінансових можливостей держави і зазначений 

законопроект не підтримує. 

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України 

надано узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій.  

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, 

який визначено головним з опрацювання законопроекту реєстр. № 4668, пропонує 

Верховній Раді України прийняти його за основу. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання допомоги на 

дітей померлого годувальника (реєстр. № 4668 від 16.05.2016 р.), поданий народним 



депутатом України Л. Денісовою та іншими народними депутатами, за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено 

головним з його опрацювання. 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ  


