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3

Про внесення зміни до статті 2 Закону
України “Про державну соціальну допомогу
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю” щодо підвищення дітям з
інвалідністю, постраждалим від
вибухонебезпечних предметів, розміру
державної соціальної допомоги

4

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

5

І. Статтю 2 Закону України “Про державну
соціальну допомогу особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю” (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2;
2018 р., № 6—7, ст. 43) після частини першої
доповнити новою частиною такого змісту:

Закон України
-1- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С.
(р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Назву проекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів
України щодо підвищення особам з
інвалідністю,
постраждалим
від
вибухонебезпечних
предметів,
розміру
державної соціальної допомоги".

Відхилено

Про внесення зміни до статті 2 Закону
України “Про державну соціальну допомогу
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю” щодо підвищення дітям з
інвалідністю, постраждалим від
вибухонебезпечних предметів, розміру
державної соціальної допомоги
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

-2- Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к. №109)
Стаття 2. Розміри державної соціальної
допомоги
Державна соціальна допомога
призначається у таких розмірах: особам з
інвалідністю з дитинства I групи – 100
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили
працездатність;
особам
з
інвалідністю з дитинства II групи – 80
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили
працездатність;
особам
з
інвалідністю з дитинства III групи – 60
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність; на дітей з

Відхилено

І. Статтю 2 Закону України “Про державну
соціальну допомогу особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю” (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2;
2004 р., № 25, ст. 342; 2005 р., № 16, ст. 261;
2018р., № 6-7, ст. 43) після частини першої
доповнити новою частиною такого змісту:
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6

інвалідністю віком до 18 років – 70 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність. Розмір державної соціальної
допомоги на дітей з інвалідністю віком до
18
років,
постраждалих
від
вибухонебезпечних предметів та від
військової техніки, підвищується на 50
відсотків розміру, передбаченого абзацом
п’ятим частини першої цієї статті.
Прожитковий
мінімум
визначається
відповідно до Закону України „Про
прожитковий
мінімум”
та
щорічно
затверджується Верховною Радою України за
поданням Кабінету Міністрів України і
періодично переглядається відповідно до
зростання індексу споживчих цін разом з
уточненням показників Державного бюджету
України. …..
-3- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

7

Стаття 2. Розміри державної соціальної
допомоги
Державна
соціальна
допомога
призначається у таких розмірах:
особам з інвалідністю з дитинства I групи
– 200 відсотків прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність; особам з
інвалідністю з дитинства II групи – 160
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили
працездатність;
особам
з
інвалідністю з дитинства III групи – 120
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність;
на дітей з інвалідністю віком до 18 років –
140 відсотків прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність.
-4- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У абзаці другому розділу І цифри «50»
замінити цифрами «100».
-5- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

“Розмір державної соціальної допомоги на
дітей з інвалідністю віком
до 18 років,
постраждалих
від
вибухонебезпечних
предметів, підвищується
на 50 відсотків

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

„Розмір державної соціальної допомоги на
дітей з інвалідністю віком до 18 років,
інвалідність яких пов’язана з пораненням чи
іншим
ушкодженням
здоров’я
від

2

№

Редакція, прийнята в першому читанні

розміру, передбаченого абзацом
частини першої цієї статті.”.

п’ятим

Пропозиції та поправки до проекту

абзац другий розділу І проекту викласти в
такій редакції:
“Розмір державної соціальної допомоги на
дітей з інвалідністю віком до 18 років,
постраждалих
від
вибухонебезпечних
предметів, підвищується на 150 відсотків
розміру, передбаченого абзацом п’ятим
частини першої цієї статті.”.
-6- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
“Розмір державної соціальної допомоги на
дітей з інвалідністю віком до 18 років,
постраждалих
від
вибухонебезпечних
предметів, підвищується на 100 відсотків
розміру, передбаченого абзацом п’ятим
частини першої цієї статті.”.
-7- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С.
(р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Зміни до статті 2 Закону України "Про
державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю" викласти як пункт 1 розділу І
проекту та нову частину, якою доповнюється
стаття 2, викласти в такій редакції:
"Розмір державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю, постраждалим від
вибухонебезпечних предметів, підвищується
на 50 відсотків розміру, передбаченого
абзацами другим - п’ятим частини першої цієї
статті.".
-8- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вибухонебезпечних предметів, з урахуванням
всіх надбавок, підвищень та інших доплат, у
тому числі передбачених Кабінетом Міністрів
України, підвищується на 50 відсотків розміру
державної соціальної допомоги на дітей з
інвалідністю віком до 18 років на підставі
документів, визначених Кабінетом Міністрів
України. Зв’язок інвалідності з пораненням чи
іншим
ушкодженням
здоров’я
від
вибухонебезпечних предметів, отриманим
дитиною з інвалідністю до 18 років,
встановлюється лікарсько-консультативними
комісіями закладів охорони здоров’я у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України”.

Відхилено

Відхилено

1. В абзаці другому Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до статті
2 Закону України «Про державну соціальну
допомогу особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю») цифри і слова «на 50
відсотків» замінити цифрами і словами «на
100 відсотків».
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
визначити, що розмір державної соціальної
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допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18
років, постраждалих від вибухонебезпечних
предметів, підвищується на 100 відсотків від
70 відсотків прожиткового мінімуму, а не на
50 відсотків, як пропонує редакція
законопроекту, прийнята за основу.
Переконаний, що врахування цієї поправки
дозволить забезпечити належний соціальний
захист для дітей з інвалідністю віком до 18
років, що постраждали від вибухонебезпечних
предметів.
-9- Н.д. Гривко С. Д. (р.к. №110)

8

Абзац другий розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
„Розмір державної соціальної допомоги
на дітей з інвалідністю віком до 18 років,
інвалідність яких пов’язана з пораненням чи
іншим
ушкодженням
здоров’я
від
вибухонебезпечних предметів, з урахуванням
всіх інших надбавок, підвищень та інших
доплат, в тому числі передбачених Кабінетом
Міністрів України, підвищується на 50
відсотків розміру державної соціальної
допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18
років на підставі документів, визначених
Кабінетом Міністрів України. Зв’язок
інвалідності
від
вибухонебезпечних
предметів, отриманих дітьми з інвалідністю
до 18 років, встановлюється лікарськоконсультативними
комісіями
закладів
охорони здоров’я у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.”.
-10- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Розділ І проекту доповнити пунктом 2
такого змісту:
"2. Пункт 4 частини третьої статті 10
Закону України "Про протимінну діяльність в

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено
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Україні" (Відомості Верховної Ради України,
2019 р., № 6, ст. 39) викласти в такій редакції:
"4) виплати постраждалим особам у
підвищеному на 50 відсотків розмірі
державної соціальної допомоги, призначеної
особам з інвалідністю відповідно до Закону
України "Про державну соціальну допомогу
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю".".
9
10
11

У зв’язку з цим частини другу — четверту
вважати відповідно частинами третьою —
п’ятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року.

У зв’язку з цим частини другу — четверту
вважати відповідно частинами третьою —
п’ятою.
II. Прикінцеві положення
-11- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У пункті 1 розділу ІІ слово «липня»
замінити словом «січня».
-12- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з 1 лютого
2021 року.
-13- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в такій
редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.".
12
13
14

15

Відхилено

2. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
привести власні нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
-14- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
1) Розділ II «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2021 році

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року.

Враховано

2. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у 2021 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону.
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поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».
Обґрунтування: з метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України поінформувати Верховну Раду
України про стан виконання цього Закону.
16
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