
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов

Кабінету Міністрів України”

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи 
внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192
2.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади 
заяви з необхідними документами для призначення 
допомоги на догляд приймаються уповноваженими особами, 
що визначені виконавчими органами ради об ’ єднаної 
територіальної громади, та передаються відповідним 
органам соціального захисту населення.

2.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви 
з необхідними документами для призначення допомоги на 
догляд приймаються уповноваженими особами, що визначені 
виконавчими органами ради об’єднаної територіальної 
громади, та передаються відповідним органам соціального 
захисту населення.

Якщо заявник вже отримує державну допомогу, 
відомості про її розмір враховуються органом соціального 
захисту населення без необхідності її декларування.

5.

До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням 
допомоги на догляд, включаються чоловік, дружина; рідні, 
усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до 
досягнення ними 23 років, які навчаються у закладах 
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти 3 
денною формою навчання і не мають власних сімей, 
незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені 
повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з 
дитинства І чи II групи або особами з інвалідністю І групи і 
проживають разом з батьками; непрацездатні батьки 
чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і

5.

До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням 
допомоги на догляд, включаються чоловік, дружина; рідні, 
усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до 
досягнення ними 23 років, які навчаються у закладах 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 
вищої освіти з денною формою навчання і не мають власних 
сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації; 
неодружені повнолітні діти, які визнані особами з 
інвалідністю з дитинства І чи її групи або особами з 
інвалідністю І групи і проживають разом з батьками; 
непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають
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перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних 
доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не 
перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу 
сім'ї не включаються особи, визнані особами з інвалідністю 
І чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком 
лікарської комісії медичного закладу потребують постійного 
стороннього догляду і не належать до зазначених членів 
сім'ї, та особи, які перебувають на повному державному 
утриманні.

разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з 
відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають 
однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних 
дітей. До складу сім'ї не включаються особи, визнані особами 
з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, які 
за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують 
постійного стороннього догляду і не належать до зазначених 
членів сім'ї, та особи, які перебувають на повному державному 
утриманні.

6 .

Органи соціального захисту населення мають право 
робити запити та у строк до п’яти календарних днів із дня 
надходження відповідного запиту безоплатно отримувати 
від ДФС, інших органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для 
перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які 
звертаються за призначенням допомоги на догляд.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність 
доходів) використовуються відомості ДФС з Державного 
реєстру фізичних осіб -  платників податків у порядку, 
встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

6 .

Органи соціального захисту населення мають право 
робити запити та у строк до п’яти календарних днів із дня 
надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від 
ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, органів Пенсійного фонду України 
інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, 
отриманих від осіб, які звертаються за призначенням допомоги 
на догляд.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність 
доходів) використовуються відомості ДФС з Державного 
реєстру фізичних осіб -  платників податків у порядку, 
встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

Для підтвердження даних про отримання 
(неотримання) пенсії використовується інформація з 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування.
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8.

Обмін інформацією про осіб з інвалідністю І чи II групи
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з-МОЗ.
У разі затвердження нового розміру прожиткового 

мінімуму допомога на догляд перераховується без звернення 
одержувача допомоги. Органи соціального захисту 
населення проводять перерахунок раніше призначеної 
допомоги на догляд з місяця затвердження нового розміру 
прожиткового мінімуму.

У разі затвердження нового розміру прожиткового 
мінімуму допомога на догляд перераховується без звернення 
одержувача допомоги. Органи соціального захисту населення 
проводять перерахунок раніше призначеної допомоги на 
догляд з місяця затвердження нового розміру прожиткового 
мінімуму.

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751

2.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади 
заяви з необхідними документами для призначення 
державної допомоги приймаються уповноваженими 
особами, що визначені виконавчими органами ради 
об'єднаної територіальної громади, та передаються 
відповідним органам соціального захисту населення.

2.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви 
з необхідними документами для призначення державної 
допомоги приймаються уповноваженими особами, що 
визначені виконавчими органами ради об'єднаної 
територіальної громади, та передаються відповідним органам 
соціального захисту населення.

Якщо заявник вже отримує державну допомогу, 
відомості про ЇЇ розмір враховуються органом соціального 
захисту населення без необхідності її декларування.

28. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування, призначається на дванадцять місяців. Питання 
про продовження виплати допомоги вирішується на підставі 
заяви та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів,

28. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування, призначається на дванадцять місяців. Питання про 
продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви 
та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії,
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стипендії, державної допомоги, що одержує опікун чи 
піклувальник на дитину.

49.

державної допомоги, що одержує опікун чи піклувальник на 
дитину.

Питання виплати допомоги у разі несвоєчасного 
звернення опікуна чи піклувальника з поважних причин за 
продовженням її виплати (поважними причинами є 
перебування на лікуванні, причини, через які фізично 
неможливо своєчасно подати заяву, або наявність 
об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не 
могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені 
комісією з питань захисту прав дитини (далі -  комісія) 
вирішується на підставі рішення органу опіки та 
піклування з урахуванням рекомендацій комісії. Виплата 
допомоги за минулий період здійснюється не більш як за
12 місяців з місяця закінчення виплати.___________________

49.

Органи соціального захисту населення мають право 
робити запити та у строк до п’яти календарних днів з дня 
надходження відповідного запиту безоплатно отримувати 
від ДФС, інших органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для 
перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які 
звертаються за призначенням державної допомоги сім’ям з 
дітьми.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність 
доходів) використовуються відомості ДФС з Державного 
реєстру фізичних осіб -  платників податків у порядку, 
встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

Органи соціального захисту населення мають право 
робити запити та у строк до п’яти календарних днів з дня 
надходження відповідного запиту безоплатно отримувати 
від ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, органів Пенсійного фонду України 
інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, 
отриманих від осіб, які звертаються за призначенням державної 
допомоги сім’ям з дітьми.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність 
доходів) використовуються відомості ДФС з Державного 
реєстру фізичних осіб — платників податків у порядку, 
встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

Для підтвердження даних про отримання 
(неотримання) пенсії використовується інформація з 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування.
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56. Призначені суми допомоги у зв’язку з вагітністю та 
пологами при народженні дитини, на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування, допомоги при усиновленні 
дитини, на дітей одиноким матерям, недоодержані у зв’язку 
із смертю одержувача, виплачуються членам сім'ї померлого, 
які проживали разом з ним на день його смерті або опікуну 
(піклувальнику). Зазначені суми виплачуються, якщо 
звернення за ними надійшло не пізніше ніж протягом трьох 
місяців після смерті одержувача.

56. Призначені суми допомоги у зв’язку з вагітністю та 
пологами при народженні дитини, на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування, допомоги при усиновленні 
дитини, на дітей одиноким матерям, особі, яка доглядає за 
хворою дитиною, недоодержані у зв’язку із смертю 
одержувача, виплачуються членам сім'ї померлого, які 
проживали разом з ним на день його смерті або опікуну 
(піклувальнику). Зазначені суми виплачуються, якщо 
звернення за ними надійшло не пізніше ніж протягом трьох 
місяців після смерті одержувача.

57. У разі затвердження нового розміру прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку розмір допомоги по 
вагітності і пологах, допомоги на дітей, які перебувають під 
опікою чи піклуванням, та допомоги на дітей одиноким 
матерям перераховуються без звернення осіб, яким вони 
призначені, з місяця набрання чинності актом законодавства, 
що встановлює новий прожитковий мінімум.

57. У разі затвердження нового розміру прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку розмір допомоги по 
вагітності і пологах, допомоги на дітей, які перебувають під 
опікою чи піклуванням, допомоги на дітей одиноким матерям 
та допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, 
перераховуються без звернення осіб, яким вони призначені, з 
місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює 
новий прожитковий мінімум.

Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250

3.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади 
заяви з необхідними документами для призначення 
державної соціальної допомоги приймаються 
уповноваженими особами, що визначені виконавчими 
органами ради об’єднаної територіальної громади, та 
передаються відповідним органам соціального захисту 
населення.

3.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади 
заяви з необхідними документами для призначення 
державної соціальної допомоги приймаються уповноваженими 
особами, що визначені виконавчими органами ради 
об’єднаної територіальної громади, та передаються 
відповідним органам соціального захисту населення.

Якщо заявник вже отримує державну допомогу, 
відомості про її розмір враховуються органом соціального 
захисту населення без необхідності її декларування.
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27. Контроль за правильністю призначення і виплати 
соціальної допомоги здійснює орган соціального захисту 
населення безпосередньо та через соціальних інспекторів.

Органи соціального захисту населення мають право 
робити запити та у строк до п’яти календарних днів з дня 
надходження відповідного запиту безоплатно отримувати 
від ДФС, інших органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для 
перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які 
звертаються за призначенням державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність 
доходів) використовуються відомості ДФС з Державного 
реєстру фізичних осіб -  платників податків у порядку, 
встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

27. Контроль за правильністю призначення і виплати 
соціальної допомоги здійснює орган соціального захисту 
населення безпосередньо та через соціальних інспекторів.

Органи соціального захисту населення мають право 
робити запити та у строк до п’яти календарних днів з дня 
надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від 
ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, органів Пенсійного фонду України 
інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, 
отриманих від осіб, які звертаються за призначенням 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність 
доходів) використовуються відомості ДФС з Державного 
реєстру фізичних осіб -  платників податків у порядку, 
встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

Для підтвердження даних про отримання 
(неотримання) пенсії використовується інформація з 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування.

Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою

Міністрів України від 22.02.2006 № 189
5.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади 
заяви з необхідними документами для призначення 
тимчасової допомоги приймаються уповноваженими 
особами, що визначені виконавчими органами ради 
об’єднаної територіальної громади, та передаються 
відповідним органам соціального захисту населення.

5.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади 
заяви з необхідними документами для призначення тимчасової 
допомоги приймаються уповноваженими особами, що 
визначені виконавчими органами ради об’єднаної 
територіальної громади, та передаються відповідним органам 
соціального захисту населення.
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Якщо заявник вже отримує державну допомогу, 
відомості про її розмір враховуються органом соціального 
захисту населення без необхідності її декларування.

8і.

Органи соціального захисту населення мають право 
робити запити та у строк до п’яти календарних днів з дня 
надходження відповідного запиту безоплатно отримувати 
від ДФС, інших органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для 
перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які 
звертаються за призначенням тимчасової допомоги.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність 
доходів) використовуються відомості ДФС з Державного 
реєстру фізичних осіб -  платників податків у порядку, 
встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном, для 
підтвердження інших даних -  відомості з інформаційних 
систем Мін’юсту, у тому числі з Єдиного реєстру 
боржників, Єдиного державного реєстру судових рішень і 
бази даних про стан розшуку боржників.

8і.

Органи соціального захисту населення мають право 
робити запити та у строк до п’яти календарних днів з дня 
надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від 
ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, органів Пенсійного фонду України 
інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, 
отриманих від осіб, які звертаються за призначенням 
тимчасової допомоги.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність 
доходів) використовуються відомості ДФС з Державного 
реєстру фізичних осіб -  платників податків у порядку, 
встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном, для 
підтвердження інших даних -  відомості з інформаційних 
систем Мін’юсту, у тому числі з Єдиного реєстру боржників, 
Єдиного державного реєстру судових рішень і бази даних про 
стан розшуку боржників.

Для підтвердження даних про отримання 
(неотримання) пенсії використовується інформація з 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування.

Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 р. № 866

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності 
поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи
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піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження 
виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування (поважними причинами є перебування на 
лікуванні, причини, через які фізично неможливо 
своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних 
обставин, коли опікун чи піклувальник не могли 
звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), 
а також приймає рішення про доцільність виплати 
допомоги за минулий період.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2016 р. № 1045
8. Вищий навчальний заклад або його структурний 

підрозділ до 5 числа кожного місяця подає до органів 
соціального захисту населення за місцезнаходженням 
вищого навчального закладу або його структурного 
підрозділу на паперових та електронних носіях (з 1 січня 
2018 р. -  з накладенням електронного цифрового підпису) 
списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну 
стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з 
додатком.

8. Вищий навчальний заклад або його структурний 
підрозділ до 5 числа кожного місяця подає до органів 
соціального захисту населення за місцезнаходженням 
вищого навчального закладу або його структурного 
підрозділу на паперових та електронних носіях (з 1 січня 
2018 р. -  з накладенням електронного цифрового підпису; з 7 
листопада 2018 р. -  з використанням кваліфікованого 
електронного підпису) списки студентів (курсантів), яким 
призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за 
формою згідно з додатком.

Порядок виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250

7. Для призначення допомоги органу соціального 
захисту населення за умови пред’явлення паспорта 
громадянина України (паспортного документа іноземця) або 
іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її 
спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким 
постійно проживає дитина, що складається за формою, 
затвердженою Мінсоцполітики, та копії таких документів:

7. Для призначення допомоги органу соціального захисту 
населення за умови пред’явлення паспорта громадянина 
України (паспортного документа іноземця) або іншого 
документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно 
проживає дитина, що складається за формою, затвердженою 
Мінсоцполітики, та копії таких документів:



посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням 
оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з 
пред’явленням оригіналу);

свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням 
оригіналів).

Перший заступник Міністра соціальної 
політики України

_____________2019 р.
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посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням 
оригіналу).

У разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї  
шестирічного віку подається посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням 
оригіналів).

У разі неможливості подання посвідчення батьків 
багатодітної сім’ї  та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї  
подається довідка багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї, видана структурним підрозділом 
районної, районної у м. Києві держадміністрації, 
виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її 
утворення)ради.__________________________________________

• і -Ф->

Іі

Ольга Крентовська


