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Тема заняття: Види державних соціальних допомог 

Мета заняття: узагальнити теоретичний матеріал щодо призначення допомог різних видів. 

План 

1. Допомоги у зв’язку з народженням та вихованням дитини. 

2. Державні соціальні допомоги у зв’язку з малозабезпеченістю. 

3. Допомоги в разі виникнення визначених законодавством подій. 

4. Допомоги особам із спеціальним статусом. 

 

Ключові поняття: соціальний захист; соціальні допомоги; державні соціальні допомоги; соціальні 

ризики; прожитковий мінімум; Державний бюджет; місцеві бюджети; законодавство про державні соціальні 
допомоги, грошова виплата, прожитковий мінімум, малозабезпеченість. 

Реферати 

1. Теоретичні аспекти державних соціальних допомог в Україні та в інших  країнах світу: порівняльний 

аналіз. 

2. Класифікація державних соціальних допомог. 

3. Сутність, ознаки, види державних соціальних допомог. 

4. Допомога на дитину в Україні. 

5. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Запитання та завдання для активізації 

пізнавальної діяльності сту дентів 

1. Яке законодавство регулює порядок виплати допомоги у зв’язку з народженням та вихованням 

дитини? 

2. За яких умов призначається допомога при народженні дитини? 

3. За яких умов  виникає право на допомогу на дітей одиноким матерям? 

4. У якому розмірі призначається допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування? 

5. Яким документом підтверджується малозабезпеченість  особи? 

6. В яких випадках та в якому розмірі призначають допомогу при усиновленні? 

7. Хто має право на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям? 

8. Які пільги мають громадяни, що постраждали від Чорнобильської катастрофи? 

Методичні рекомендації 

В першому питанні студентам варто проаналізувати види соціальної допомоги, які 

надаються  у зв’язку з народженням та вихованням дитини. А саме:  

І. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Відповідно до українського законодавства, 

зокрема до статті 7 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» право на отримання 

грошової виплати по вагітності та пологах має кожна вагітна жінка (в тому числі неповнолітня), але 

розмір допомоги та порядок її отримання безпосередньо залежить від статусу одержувача. Грошові 

виплати призначаються за весь період декретної відпустки, за умови, що звернення за допомогою 

відбулося не пізніше 6 місяців від закінчення відпустки. Загальна тривалість відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами становить 126 днів (70 календарних днів до пологів і 56 днів після). У разі 

виникнення ускладнень під час народження дитини або багатоплідної вагітності тривалість 

післяпологової відпустки збільшується до 70 днів, таким чином декретні виплати будуть нараховані 

за 140 календарних днів. Жінки, віднесені до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, можуть розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки. Фінансова 

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується відразу за весь період декретної відпустки 

в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений на підприємстві для виплати 

зарплати. (ч. 2 ст. 32 Закону № 1105-XIV). У разі порушення терміну сплати декретних, працівник 

може розраховувати на компенсацію (п. 3 Порядку проведення компенсації громадянам втрати 

частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати);  

    ІІ. Допомога при народженні дитини. Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

визначено, що допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини 

(опікуну), який постійно проживає разом з дитиною. 



Допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження 

дитини. Опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про встановлення опіки. 

Одноразова допомога, призначена опікуну, вважається власністю дитини. Допомога призначається за 

умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня народження 

дитини. 

ІІІ. Допомога на дітей одиноким матерям. Відповідно до ст. 18-1 Закону України «Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми» право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі 

матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини 

або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за 

умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), 

відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку 

органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) 

дитини. Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому 

шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання 

допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з 

особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається. Варто 

зазначити що з 1 липня 2020 р. допомога на дітей одиноким матерям призначається за новими умовами 

та здійснити аналіз цих умов. 

       ІV. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Відповідно до статті 16 

Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" допомога на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи 

піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби 

батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства 

набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Допомога на дітей, над 

якими встановлено опіку чи піклування, не призначається у разі перебування дитини на повному 

державному утриманні. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається 

в розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку. Така допомога 

призначається та виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем 

проживання опікуна чи піклувальника або дитини. 

Зазначеним Порядком також передбачено, що допомога на дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування, призначається на шість місяців. Питання про продовження виплати допомоги 

вирішується на підставі заяви та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної 

допомоги, що одержує опікун чи піклувальник на дитину. Допомога на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування, призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними 

документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно. 

V. Допомога при усиновленні дитини.  Студентам необхідно зазначити, що у разі усиновлення 

дитини йдеться про виплату допомоги при народженні дитини і допомоги при усиновленні дитини. 

Нормативне забезпечення надання цих видів допомог представлене у Законі України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р.  та Порядку призначення і виплати державної допомоги 

сім’ям з дітьми, затвердженому постановою КМУ від 27.12.2001 р. З 01.01.2009 р. 

запроваджена державна допомога при усиновленні дитини. Варто зазначити, що відповідно до п.42 

Порядку, допомогу при усиновленні надають на кожну дитину незалежно від її віку, яку всиновили. 

При цьому усиновлювачі мають право на таку допомогу у повному обсязі. Допомогу при усиновленні 

призначають у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на 

дату набрання законної сили рішенням про усиновлення. При цьому однією із головних умов для її 

надання є: звернення усиновлювача за призначенням допомоги при усиновленні дитини надійшло до 

органу соцзахисту населення не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили 

рішенням про усиновлення дитини. Допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується 

усиновлювачу органами соцзахисту населення за місцем його реєстрації.  

VІ. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. 

Студентам варто зазначити, що право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з 

дитинства І,ІІ,ІІІ групи а також діти з інвалідністю віком до 18 років. Варто звернути увагу, що особам 

з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які мають одночасно право на державну соціальну 

допомогу, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно з Законом України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», призначається державна 



соціальна допомога або пенсія чи державна соціальна допомога за їх вибором. При цьому, якщо особа 

з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою 

годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього закону ці виплати призначаються 

одночасно.  

До державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи 

встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність, для осіб з інвалідністю підгрупи Б I групи – 50 відсотків. Одиноким 

особам з інвалідністю з дитинства ІІ і ІІІ групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії 

лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється 

надбавка на догляд за ними в розмірі 15 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність. Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному 

з батьків, усиновителів, опікуну, які не працюють, не навчаються, не проходять службу, не займають 

виборну посаду і фактично доглядають дитину з інвалідністю а також надбавка призначається особам, 

які перебувають у відпустці по догляду за досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з 

вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати. 

    VІІ Допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Розглядаючи 

даний вид соціальної допомоги, студент має звернути увагу, на те що призначення і виплата 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" здійснюється 

на підставі поданих документів. Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення 

здійснюється з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або у прийомну сім'ю 

і до досягнення дитиною 18-річного віку (учнів – до закінчення учбового закладу, але не довше ніж до 

досягнення 23-річного віку, за умови навчання за денною формою і не перебуванні на повному 

державному утриманні). Державна соціальна допомога на дітей призначається в грошовій формі 

батькам–вихователям на кожну дитину–вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину. 

Грошове забезпечення призначається кожному з батьків–вихователів і одному з прийомних батьків. 

     VІІІ. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. 

Студенти повинні зазначити, що відповідно до Порядку призначення та виплати тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати 

дитину або місце проживання їх невідоме, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 

2006 р. N 189 тимчасова допомога призначається у разі, коли: 

1. рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від 

сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути 

звернено стягнення; 

2. один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення 

волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій 

службі; 

3. місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено. 

     Студенти повинні відмітити, що така допомога призначається дитині віком до 18 років. Проте, на 

дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні тимчасова 

допомога не призначається. Питання щодо призначення і виплати тимчасової допомоги слід 

вирішувати за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину (далі - 

одержувач), в управлінні праці та соціального захисту населення районної, районної у м. Києві 

держадміністрації, структурному підрозділі з питань праці та соціального захисту населення 

виконавчого органу міської, районної у місті ради. При цьому слід зазначити, що у разі зміни місця 

проживання (перебування) одержувача виплата тимчасової допомоги продовжується органом праці та 

соціального захисту населення за новим місцем проживання (перебування) з місяця звернення 

одержувача. 

До другого питання. Розглядаючи питання щодо державної соціальної допомоги у зв’язку з 

малозабезпеченістю, студент має розкрити наступні підвиди :  

І. Допомога малозабезпеченим сім’ям. В першу чергу, студенти повинні зазначити хто має право 

на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Відповідно до ст. 3 Закону 

України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та п. 2 Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога 



малозабезпеченим сім’ям  призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, 

які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від 

прожиткового мінімуму для сім’ї. Студенти повинні зазначити на на який період призначається 

допомога малозабезпеченим сім’ям. Така соціальна допомога призначається на шість місяців.  

Одиноким особам, які за результатами медико-соціальної експертизи визнані непрацездатними і не 

мають інших джерел існування, соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи 

непрацездатною. А також непрацездатному подружжю за відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати 

відповідно до закону. Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел 

існування за тих же умов, соціальна допомога може бути призначена довічно. 

ІІ. Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій 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. Варто зауважити, що даний 

вид державної соціальної допомоги регулюється Законом України “Про психіатричну допомогу” та 

Постановою КМУ «Про надання щомісячної грошової допомоги 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» відповідно до яких встановлено 

грошову допомогу особі,  яка  проживає  разом з інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 

який за висновком лікарської комісії медичного  закладу  потребує  постійного стороннього догляду, 

- на догляд  за  ним. Слід зазначити, що допомога на догляд надається дієздатній особі, яка 

зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, і здійснює догляд за ним. 

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

державна соціальна допомога на догляд. Розкриваючи даний вид державної соціальної допомоги 

студентам варто зазначити, що правові засади надання державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та інвалідам визначено Законом України “Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” та Порядком призначення і виплати 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і 

державної соціальної допомоги на догляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

2 квітня 2005 р. № 261. Перш за все студентам слід відмітити, що державна соціальна допомога особам, 

які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю - щомісячна державна допомога, у грошовій 

формі особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. До малозабезпечених осіб, що 

мають право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю і державну соціальну допомогу на догляд, належать особи, середньомісячний сукупний 

дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за 

призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили 

працездатність (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника). До одиноких осіб, 

що мають право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю і державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають 

працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати.  

ІV. Одноразова матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.  

Студентам варто зазначити, що відповідно до Порядку виплати одноразової матеріальної 

допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 256, одноразова матеріальна 

допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, 

дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та 

непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу 

відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю” і “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю”, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не 

перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Допомога надається 

регіональними або районними органами соціального захисту населення один раз на рік у розмірі 50 

відсотків установленого законом на дату звернення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність. 
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До третього питання. Висвітлюючи це питання, студентам потрібно охарактеризувати такі види 

державної соціальної допомоги: 

І. Державна допомога особам, яким виповнилося 100 і більше років;  

ІІ. Одноразові грошові допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, 

військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні 

збори. Студентам варто зазначити, що порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги 

у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення 

інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або 

перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві 

визначається постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975. Відповідно до п.4 

цього порядку, одноразова грошова допомога призначається у разі: 

1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або 

внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті 

особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо 

смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням 

обов’язків військової служби; 

2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або 

внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової 

служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з 

військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, 

нещасного випадку, пов’язаних із проходженням військової служби; 

3) загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або 

перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під 

час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві.  

Якщо після призначення одноразової грошової допомоги за її одержанням звертаються інші особи 

(члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), питання щодо розподілу суми такої допомоги 

вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку;  

ІІІ. Допомога на поховання. Студенти  повинні розяснити при відповіді, що відповідно до ст. 20 

Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» одним із видів матеріального 

забезпечення, яке надається за рахунок коштів Фонду, є допомога на поховання (крім поховання 

пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві). Слід зазначити, 

що статус пенсіонера мають також особи з інвалідністю. 

Допомога на поховання за рахунок коштів Фонду надається у разі смерті застрахованої особи, а 

також членів сім’ї, які перебували на її утриманні: 

 дружини (чоловіка); 

 дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18-річного віку або старших цього віку, якщо вони 

стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних 

батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів із денною 

формою навчання – до 23 років; 

 батька, матері; 

 діда та баби за прямою лінією спорідненості. 

Студенти повинні звернути увагу, що рішення про призначення допомоги на поховання 

приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, 

організації. Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, 

надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового 

мінімуму, встановленого законом (ст. 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування»). 

ІV. Одноразова грошова допомога особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час 

участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 

21 лютого 2014 року. Механізм виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть 

яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 

2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час 

участі в зазначених акціях (далі - допомога), а також перелік документів, необхідних для призначення 

такої допомоги, визначено Порядком надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, 

смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 
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листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, 

мордування під час участі в зазначених акціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 11.01.2018 № 14. У разі коли члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях 

громадського протесту, та особи, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі 

у зазначених акціях (далі - отримувач допомоги), не можуть самостійно звернутися із заявою про 

виплату допомоги у зв’язку із станом здоров’я, перебуванням на навчанні або лікуванні за кордоном, 

проходженням військової служби або якщо до неї застосовуються заходи забезпечення кримінального 

провадження, вони можуть подати таку заяву через уповноваженого представника на підставі 

оформленої в установленому порядку довіреності (далі - законний представник). У такому разі 

померлу особу МОЗ виключає з переліку та Мінсоцполітики включає до списку загиблих (померлих) 

осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії 

у зв’язку з втратою годувальника, який затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ та 

Генеральною прокуратурою України. 

V.  Щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Порядок надання внутрішньо 

переміщеним особам щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 № 505.  

Студенти повинні в першу чергу визначити хто має право на грошову допомогу і який її розмір. 

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово 

окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також 

внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання 

внаслідок проведення антитерористичної операції та які взяті на облік у структурних підрозділах з 

питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих 

органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад 

(далі – уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку 

включно, але не більше ніж на шість місяців. Грошова допомога виплачується шляхом перерахування 

на поточний рахунок, відкритий відповідно до цього Порядку безоплатно в установі уповноваженого 

банку. 

До четвертого питання. Розкриваючи четверте питання, студентам необхідно проаналізувати 

такі види державної соціальної допомоги як: 

І. Щорічні разові грошові допомоги, доплати; 

ІІ. Державні соціальні допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. Аналізуючи даний вид державної соціальної допомоги необхідно посилатись на 

основний законодавчий акт, який регулює порядок надання пільг чорнобильцям, а саме на Закон «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Варто 

наголосити, що перелік, підстави та обсяги надання пільг залежать від категорії, до якої належать 

чорнобильці (насамперед, це категорії 1, 2, 3).        Студенти повинні визначити, що відповідно до 

категорій, громадяни, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, мають наступні пільги: 

Категорія 

чорнобильців 

Види та перелік пільг Примітка 

МЕДИЧНІ ПІЛЬГИ 

Для всіх 

категорій 

Безплатне придбання ліків за рецептами лікарів. 

Безплатне позачергове зубопротезування (за 

винятком зубопротезування із дорогоцінних 

металів та прирівняних по вартості до них). 

Ці пільги поширюються 

також на неповнолітніх 

дітей померлих громадян, 

віднесених до категорій 1, 

2, 3 смерть яких пов'язана з 

Чорнобильською 

катастрофою. 

Користування при виході на пенсію та зміні 

місця роботи поліклініками, до яких вони були 

прикріплені під час роботи. 

Це право надається також 

дружині (чоловіку) 

померлого громадянина, 



смерть якого пов'язана з 

Чорнобильською 

катастрофою, або опікуну 

(на час опікунства) дітей 

померлого. 

Першочергове обслуговування у лікувально-

профілактичних закладах та аптеках. 

Щорічне медичне обслуговування, 

диспансеризація із залученням необхідних 

спеціалістів, лікування в спеціалізованих 

стаціонарах. 

- 

Для  

категорії 1 

Позачергове щорічне безплатне забезпечення 

санаторно-курортними путівками шляхом 

надання щорічної грошової допомоги для 

компенсації вартості путівок за надання послуг 

із санаторно-курортного лікування чи 

одержання за їх бажанням грошової компенсації 

у розмірі середньої вартості путівки в Україні. 

Розмір щорічної грошової 

допомоги, щорічний 

розмір середньої вартості 

путівки в Україні 

визначаються законом про 

Держбюджет на 

відповідний рік. 

Одержання лікарняного листка на весь період 

лікування в санаторіях і спеціалізованих 

лікувальних закладах з урахуванням часу 

проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по 

державному соціальному страхуванню 

незалежно від того, ким і за чий рахунок видано 

путівку. 

- 

Також законодавством визначено: 

 трудові пільги; 

 житлово-комунальні пільги; 

 покращення житлових умов; 

 транспортні пільги; 

 освітні пільги; 

 пільги у сфері соціальних  послуг та сфері обслуговування; 

 

ІІІ. Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». 

Студенти повинні при відповіді керуватись Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 

2011 року № 268 (із змінами та доповненнями), якою  затверджено порядок виплати одноразової 

винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» відповідно до Закону 

України «Про державні нагороди України» (далі - винагорода). Виплата винагороди здійснюється 

згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики через відділення поштового зв'язку Українського державного підприємства 

поштового зв'язку "Укрпошта" або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок;  

     ІV. Одноразова матеріальна допомога особі, яка постраждала від торгівлі людьми. Студентам 

потрібно проаналізувати положення Закону України «Про протидію торгівлі людьми». Зазначеним 

Законом передбачено виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми.Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 року № 660 (зі 

змінами).  Відповідно до Порядку виплата матеріальної допомоги здійснюється органами соціального 

захисту населення одноразово у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб 

(діти віком до шести років, діти віком від шести до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили 

працездатність), установленого на момент звернення особи за матеріальною допомогою. Виплата 

матеріальної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення одноразово у розмірі 

трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років, діти віком від 



шести до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили працездатність), установленого на момент 

звернення особи за матеріальною допомогою. 

 
Модуль 3 

Варіант 1 –А, Є, Ї, М, С, Щ,  
1. Поняття пенсій за вислугу років, підстави виникнення права на пенсію за вислугу років.  

2. Поняття державної соціальної допомоги, її відмінність від пенсії. Підстави виникнення. 
3. *Поняття пенсій у разі втрати годувальника, їх відмінність від інших пенсій.  

 

 

Модуль 3 
Варіант 2 – Б, Е, Й, Н, Т, Ш 

1. Пенсія за вислугу років громадянина, які проходили військову службу, або службу в органах 

внутрішніх справ. 

2. Порядок призначення та виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами зумовленими народженням та похованням. 

3. *Право сімей із дітьми на державну допомогу. 

 

 
Модуль 3 

Варіант 3 - В, Ж, И, О, У, Х,  

1. Поняття допомоги із тимчасової непрацездатності, її розміри, підстави для відмови в наданні 

допомоги. 

2. Порядок та умови призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги при народженні 

дитини, догляду за дитиною, допомоги на поховання. 

3. *Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури та митних 

органів. 

 

Модуль 3 
Варіант 4 – Г, З, К, П, Ф, Я 

1. Склад членів сім’ї, які користуються правом на пенсії у разі втрати годувальника. 

2. Пенсії за вислугу років окремих категорій працівників інших галузей виробництва. 

3. *Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій сімей у разі втрати годувальника.  

 

Модуль 3 
Варіант 5 – Д, І, Л, Р, Ч, Ю 

1. Поняття пенсій у разі втрати годувальника. 

2. Поняття пенсій за інвалідністю , умови та порядок призначення. 

3. *Громадяни, які мають право на державну соціальну допомогу. 

 

 

 


	1. Теоретичні аспекти державних соціальних допомог в Україні та в інших  країнах світу: порівняльний аналіз.

