
№ Вид допомоги Законодавчий акт

1

Допомога сім’ям з дітьми:
1) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
2) допомога при народженні дитини;
3) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
4) допомога на дітей одиноким матерям;
5) допомога при усиновленні дитини;
6) допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі
психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на
дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не
встановлено інвалідність.

Закон України від 21 листопада 1992 року "Про
державну допомогу сім'ям з дітьми"

2 Державна соціальна допомога
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України від 2 жовтня 2003 року "Про державну
соціальну допомогу особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю"

3 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям
Закон України від 24 жовтня 2003 року "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям"

4
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної соціальної
допомоги на догляд

Закон України від 31 травня 2005 року "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю"

5

Державні стипендії для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої
світової війни та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу. Катастрофи (
Голокосту ) і Героїзму “ Яд ва-Шем” звання Праведника народів світу або Єврейською Радою України – звання
Праведника України чи Праведника Бабиного Яру  

Постанова КМУ від 8 вересня 2021 року №935 "Деякі
питання призначення і виплати довічних державних
стипендій для громадян України, які рятували євреїв
на території України під час Голокосту у роки Другої
світової війни"

6 Щомісячна компенсаційна виплата не працюючій  особі, яка здійснює догляд  за  інвалідом І групи або за особою, яка
досягла 80-річного віку

Постанова КМУ від 26 липня 1996 року № 832 "Про
підвищення розмірів державної допомоги окремим
категоріям громадян"

7 Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
Постанова КМУ від 13 березня 2019р. №  250 "Деякі
питання надання соціальної підтримки багатодітним
сім’ям"

Інформація для отримувачів соціальних допомог



8
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з   інваліднісю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
 розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на
догляд за ним

Постанова КМУ від 02 серпня 2000 року "Про надання
щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає
разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, яка за висновком лікарської
комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за нею"

9 Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Постанова КМУ від 22 лютого 2006 року № 189 "Про
затвердження Порядку призначення та виплати
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину або місце
проживання їх невідоме"

10
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях

Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552 "Деякі питання
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" оплати
послуг із здійснення патронату над дитиною та
виплати соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків"
Постанова КМУ від 02.03.2011 № 178 "Про
затвердження Порядку нарахуваннята сплати
єдиного внеску на загально обов’язкове державне
соціальне страхування за деякі категорії
застрахованих осіб"

11
Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату
  

Постанова КМУ від 27 грудня 2017 року № 1098 "Про
затвердження Порядку  призначення тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату"


