
Право на державну соціальну 
допомогу особам
з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю

Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитин-
ства і діти з інвалідністю віком до 18 років. Перелік медичних показань, що 
дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей з інвалід-
ністю віком до 18 років, визначається у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України

Особи з інвалідністю з дитинства, які мають одночасно право на держав-
ну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, на пенсію та на державну 
соціальну допомогу згідно із Законом України “Про державну соціальну допо-
могу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, призна-
чається державна соціальна допомога або пенсія за їх вибором.

Державна соціальна допомога або пенсія особам з інвалідністю з дитинства, 
яких визнано недієздатними, а також на дітей з інвалідністю призначається за 
вибором їх батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника.

Заява про призначення державної соціальної допомоги подається особою з 
інвалідністю з дитинства до органу соціального захисту населення за місцем 
постійного проживання або за місцем фактичного проживання, при умові по-
дання довідки про неодержання цієї допомоги в органі соціального захисту 
населення за місцем постійного проживання. 

Заява про призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю 
з дитинства, який визнаний недієздатним, а також на дитину з інвалідністю 
подається одним із батьків, усиновителів, опікуном, піклувальником за міс-
цем постійного проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка 
подає заяву при умові подання довідки про неодержання цієї допомоги в ор-
гані соціального захисту населення за місцем постійного проживання.

! При цьому якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з ін-
валідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і 
державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати 
призначаються одночасно.

1



! Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років при-
значається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які 
не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною 
з інвалідністю призначається незалежно від факту роботи.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років 
призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику не за-
лежно від факту працевлаштування.

Особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному держав-
ному утриманні, отримують 25% призначеного розміру державної соціальної 
допомоги. Решта суми (за їх заявою або заявою законного представника) пе-
рераховується установі (закладу), де перебуває особа з інвалідністю з дитин-
ства, на поліпшення умов проживання в установі (закладі).

Дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні, 
державна соціальна допомога виплачується в розмірі 50% призначеної суми 
та перераховується на їх особисті рахунки в банку. Інші 50% перераховуються 
на рахунок установи (закладу) за місцем перебування дитини. Дітям з інвалід-
ністю із числа сиріт за період перебування на повному державному утриманні 
державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі та перерахо-
вується на їх особисті рахунки в банку.

Документи, необхідні для призначення допомоги
• Заява про призначення всіх видів соціальної допомоги за формою, що за-

тверджується наказом Міністерства соціальної політики; паспорт або в разі його 
відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

• Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і 
мають відмітку у паспорті);

• Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
• Довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному дер-

жавному утриманні;
• Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з 

інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з ін-
валідністю з відомостями про місце проживання;

• Довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який по-
дав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання
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Документи для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю до 
18 років (крім зазначених вище)

• Заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;
• Довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням пріз-

вищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;
• Копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебу-

ває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в 
разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

• Довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, уси-
новителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем 
проживання;

• Довідка з місця навчання дитини;
• Рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для 

опікунів і піклувальників дітей-інвалідів)

3



Буклет розроблений в рамках проекту «Розбудова сталої си-
стеми доступу до правосуддя та безоплатної правової допо-
моги в Узинській об’єднаній громаді», що реалізовується за 
фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний 
характер, і вирішення окремих ситуацій потребує консуль-
тації зі спеціалістом.

Буклет містить правову інформацію, актуальну станом на вересень 2021 року


