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Про проект Закону України про внесення змін 

до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального 

забезпечення осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю 

внаслідок психічного розладу 

(реєстр. № 10233) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо підвищення рівня соціального забезпечення осіб, які здійснюють 

догляд за особами з інвалідністю внаслідок психічного розладу (реєстр. № 10233 

від 15.04.2019), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю., 

Богомолець О.В., Шухевичем Ю-Б.Р., Гаврилюком М.В. і Рибчинським Є.Ю., 

Комітет зазначає наступне. 

Головна мета законопроекту – посилення підтримки родин, які 

здійснюють догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу. 

Законопроектом вносяться зміни до законів України «Про психіатричну 

допомогу» та «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні».  

І. Змінами до статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» 

пропонується збільшити розмір грошової допомоги особі, яка проживає разом 

з двома чи більше особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 

розладу і здійснює за ними догляд. Зокрема, передбачено, що розмір такої 

грошової допомоги не може бути більше ніж: 

- півтора прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць – 
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у разі догляду за двома особами з інвалідністю (на 01.01.2019 – 2 779,5 грн, на 

01.07.2019 – 2 904 грн, на 01.12.2019 – 3 040,5 грн); 

- двох прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць – у 

разі догляду за трьома і більше особами з інвалідністю (на 01.01.2019 – 3 706 

грн, 01.07.2019 – 3 872 грн, на 01.12.2019 – 4 054 грн).  

На даний час розмір зазначеної допомоги не може бути більше ніж 

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 1 853 грн 

(станом на 01.01.2019). Тобто, розмір цієї допомоги не залежить від кількості 

осіб з інвалідністю, за якими здійснюється догляд (за однією чи трьома 

особами).  

На запит Комітету Мінсоцполітики повідомило таке: 

1)  в Україні станом на 01.01.2019 проживає: 

- в 554 сім’ях - дві особи з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу;   

- в 37 сім’ях – три і більше осіб з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу; 

2) додаткова потреба з державного бюджету в умовах 2019 року для 

виплат на догляд у розмірах, запропонованих у законопроекті, становить 

понад 8 млн грн.  

На думку Комітету, фінансування зазначених витрат можливо здійснити 

в межах затверджених бюджетних призначень по бюджетній програмі КПКВК 

3511340 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають 

права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І 

чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 

групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку». Згідно даних звіту 

Державної казначейської служби України за результатами виконання цієї 

програми щорічно залишаються невикористані асигнування, зокрема: 

- за січень - березень 2019 року – 680 234 тис. грн (від плану, 

затвердженого на І квартал); 

- у 2018 році залишок склав 624 718 тис. грн;  

- у 2017 році – 1 096 249 тис. грн. 

ІІ. Змінами до статті 40 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» пропонується визначити, зокрема, 

що умови і порядок надання державної соціальної допомоги та компенсацій 

особам з інвалідністю та особам, які здійснюють догляд за ними, визначається 

законодавством про психіатричну допомогу. 

 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України не заперечує проти прийняття вказаного проекту у першому читанні 
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за основу, оскільки погоджується з необхідністю підвищення рівня 

соціального забезпечення сімей, які здійснюють догляд за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу. 

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального 

забезпечення осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю внаслідок 

психічного розладу (реєстр. № 10233 від 15.04.2019), поданий народними 

депутатами України Третьяковим О.Ю., Богомолець О.В., Шухевичем Ю-Б.Р., 

Гаврилюком М.В. і Рибчинським Є.Ю., за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому як Закон. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити першого заступника голови Комітету 

Бурбака М.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 


