
Збільшення розмірів державної соціальної допомоги на догляд 

 

Право на отримання Державної соціальної допомоги на догляд в органах 

Пенсійного фонду України мають: інваліди війни та особи, котрі належать до інвалідів 

війни відповідно до статті 7 Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", які отримують пенсію в підвідомчих управлінням Пенсійного 

фонду. 

 

Державна соціальна допомога на догляд призначається у розмірі 100 % від 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: 

- інвалідам війни 1 групи підгрупи " А", які отримують пенсію по 

інвалідності відповідно до Закону України«Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон); 

які брали безпосередню участь у бойових діях у період Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з Японією, які 

одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім тих, 

що отримують пенсію по інвалідності відповідно до Закону;  

- особи, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону і які є 

інвалідами I групи із числа інвалідів,віднесених до підгрупи «А»,внаслідок 

причин, визначених у пункті «б» статті 16 зазначеного Закону, або є 

одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії 

потребують догляду. 

 

Державна соціальна допомога на догляд призначається у розмірі 50% від 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: 

- інвалідам війни І групи підгрупи «Б», які отримують пенсію по 

інвалідності відповідно до Закону; які брали безпосередню участь у 

бойових діях у період Великої Вітчизняної війни та війни 1945 року з 

Японією), які одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу 

років, крім тих, що отримують пенсію по інвалідності відповідно до 

Закону;  

- особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону і які 

є інвалідами I групи (із числа інвалідів, віднесених до підгрупи «Б» I 

групи) внаслідок причин, визначених у пункті «б» статті 16 зазначеного 

Закону, або є одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-

консультативної комісії потребують догляду. 

 

Державна соціальна допомога на догляд призначається у розмірі 30% від 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: 

- інвалідам війни 1 групи підгрупи " А", крім тих,які брали беспосередню участь у 

бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з 

Японією), які одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім тих, 



що отримують пенсію по інвалідності відповідно до Закону України " Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". 

  

Державна соціальна допомога на догляд призначається у розмірі 25 % від 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: 

- інвалідам війни ІІ групи із числа; 

- військовослужбовцям та іншим особам, які є одинокими та за висновком 

лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду та яким 

призначено пенсії по інвалідності Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; які брали безпосередню участь у 

бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з 

Японією, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують 

постійного стороннього догляду та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за 

вислугу років (крім тих, що отримують пенсію по інвалідності відповідно до Закону 

України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб"). 

 

Державна соціальна допомога на догляд призначається у розмірі 15 % 

прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність:  

- іншим інвалідам війни (крім згаданих вище), яких зазначено в частині першій 

статті 7 Закону " Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, 

та інвалідам". 


