
Допомога чи компенсац я і
по догляду за нвал дами, і і
престар лими, хворимиі  



Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
інвалідам мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:
1) особи, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до 

законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;
2) не одержують пенсію або соціальні виплати;
3) є малозабезпеченими особами (крім інвалідів I групи);
4) є інвалідами I групи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість 
календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за 
призначенням допомоги, не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність.
Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:
заява, при пред'явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного 
номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;
декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена 
сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за 
призначенням допомоги, 
копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);
копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;
довідка про склад сім'ї,.
Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місце проживання або місце 
перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або 
закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.



Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Соціальна допомога  та допомога на догляд призначаються з дня звернення за допомогою.
1) інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію 
по інвалідності":
I групи;
II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії 
потребують постійного стороннього догляду;
2) особам, які належать до інвалідів війни та одержують пенсію за віком, по інвалідності 
або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту):
I групи;
II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії 
потребують постійного стороннього догляду;
3) особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про 
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" і які є інвалідами I групи внаслідок 
причин, визначених у пункті "б" статті 16 зазначеного Закону, або одинокими 
пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) потребують 
постійного стороннього догляду;
4) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного 
стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності 
(крім інвалідів I групи);
5) малозабезпеченим інвалідам I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу 
років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту).

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2262-12


Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 
пенсію та інвалідам

особі, яка досягла 63 років та 
не має права на пенсію 
відповідно до законодавства 
або визнана інвалідом

01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019

1497 1564 1638

Середньомісячний сукупний дохід особи для визначення права на призначення 
соціальної допомоги та допомоги на догляд обчислюється шляхом ділення 
середньомісячного сукупного доходу сім'ї на кількість членів сім'ї, які включаються 
до її складу.
До складу сім'ї включаються:
чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні, віком до 18 років;
діти - студенти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-
технічних навчальних закладів з денною формою навчання віком до 23 років, які не 
мають власних сімей, у тому числі ті, що одержують стипендію, незалежно від того, 
де вони проживають (разом з батьками чи перебувають на навчанні в іншому 
населеному пункті);
особи, шлюб яких не зареєстровано, якщо вони разом проживають та ведуть спільне 
господарство;
усиновлені діти, які проживають з усиновителями.



Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нимЩомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним (далі - допомога на догляд) надається відповідно до статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» у грошовій форміДля призначення грошової допомоги на догляд особою, яка звертається за її призначенням, подаються такі документи відповідним органам соціального захисту населення:- заява;- документ, що посвідчує особу;- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана інваліду I чи II групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд.Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомогиДопомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця.У разі коли особа, яка здійснює догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (інвалідом), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки. 



Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нимВиплата допомоги на догляд припиняється у разі, коли:- сталися зміни у складі сім'ї у зв'язку із смертю або зміною місця проживання інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд;- закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;- інвалід I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов'язані в десятиденний строк повідомити органи, що провадять її виплату. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.



Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу  в  розрахунку  на  місяць

Розмір щомісячної грошової допомогиособі, яка проживає разом з 
інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, який за 
висновком лікарської комісії 
медичного закладу потребує 
постійного стороннього 
догляду, на догляд за ним 

01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019

1853 1936 2027



Щомісячні компенсаційні виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка здійснює 
догляд за інвалідом І групи або за особою, яка 
досягла 80- річного віку

4,80

Компенсація по догляду
Компенсаційна виплата по догляду за інвалідами І групи або престарілою особою, яка 
досягла 80-річного віку призначається працездатним непрацюючим особам. 
Родинні стосунки між особою, яка надає соціальні послуги, та особою, за якою 
здійснюється догляд, та їх спільне проживання значення не мають. 
Для призначення компенсації до органу соціального захисту населення подаються такі 
документи: 1) особою, яка буде здійснювати догляд:

заява про призначення компенсації;
копія паспорта, 
копія ідентифікаційного номера,
копія трудової книжки, що особа не працює;
довідку з центра зайнятості про неперебування на обліку як безробітного;
документ, що особа не є підприємцем
2) особою, за якою буде здійснюватися догляд:
копія паспорта;
копія ідентифікаційного номера;
        копія довідки медико-експертної комісії про встановлення І групи інвалідності;
        висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного 

стороннього догляду та нездатності особи до самообслуговування
Період одержання компенсаційної виплати зараховується до страхового стажу.  



Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги Непрацюючі фізичні особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), звернувшись до органів соціального захисту населення мають право на призначення щомісячної компенсаційної виплати.Для призначення компенсації подаються такі документи:І. непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:1. заява про згоду надавати соціальні послуги;2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;3. висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;4. копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;5. заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»).ІІ. особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):1. заява про необхідність надання соціальних послуг;2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;3. копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма № 157-1/о) (надається інвалідом);4. висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.



Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги ІІІ. законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:1. заява про необхідність надання соціальних послуг;2. копія свідоцтва про народження дитини;3. висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.Компенсація не призначається:1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:– державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;– надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;- відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;4) самозайнятим особам;5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).



Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного віку, або настання інвалідності зобов’язана в десятиденний строк повідомити управління соціального захисту населенняКомпенсація виплачується такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, якщо вона у цей період надавала соціальні послуги.Якщо фізична особа, якій надаються соціальні послуги, перебуватиме на санаторно-курортному лікуванні або ж на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг та довідок про закінчення перебування на санаторно-курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні.Компенсація виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.



Розміри компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

для працездатних осіб 01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019

фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи 288,15 301,05 315,30

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього 
догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-
інвалідам 

192,10 200,70 210,20

фізичним особам,  які надають соціальні послуги інвалідам III групи та 
хворим 134,47 140,49 147,14

для осіб, які втратили працездатність 01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019

фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи 224,55 234,60 245,70

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього 
догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-
інвалідам 

149,70 156,40 163,80

фізичним особам,  які надають соціальні послуги інвалідам III групи та 
хворим 104,79 109,48 114,66


