
Інформація щодо призначення надбавки на догляд до державної соціальної 
допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» на дитину-інваліда 
особам, які отримують грошове забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях 

 
Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам» гарантується інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного 
бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної 
соціальної допомоги на рівні не нижче прожиткового мінімуму. 
 Закон поширює свою дію лише на інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів 
та передбачає призначення їм державної соціальної допомоги  у відсотковому 
відношенні до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та 
дітей відповідного віку. 
 Крім того, до державної соціальної допомоги дітям-інвалідам може бути 
призначена надбавка на догляд.  
 Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком до 6 та від 6 
до 18 років становить 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей 
відповідного віку, за дитиною-інвалідом віком до 6 та від 6 до 18 років 
становить 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку і 
призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не 
працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, 
не займають виборну посаду, перебувають у відпустці по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та 
пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-
інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за 
дитиною-інвалідом. Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за 
дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, 
служби. 
 В той же час, відповідно до Порядку призначення і виплати державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81, прийомні батьки, 
батьки-вихователі отримують державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, розмір якої становить два 
прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку, та грошове забезпечення за 
надання соціальних послуг у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного 
типу у розмірі 35 відсотків двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного 
віку на кожну прийомну дитину, дитину-вихованця. 
 Крім того, із суми державної допомоги, яка передбачена на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, не вираховується державна 
соціальна допомога по інвалідності, тобто, зазначена категорія дітей отримує 
два прожиткових мінімуми плюс допомогу по інвалідності. 



 Відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню підлягають батьки-вихователі дитячих будинків 
сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення 
відповідно до чинного законодавства. 
 Надбавка на догляд відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» за дитиною-
інвалідом батькам-вихователям і прийомним батькам, які підлягають 
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню,  
не призначається. 
 


