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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 23 грудня 2020 р.  
№ 1324 
Київ 
 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2020 р. № 1324 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов  
Кабінету Міністрів України 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку 
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, 
ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390): 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

“1. Затвердити Положення про порядок призначення житлових субсидій, що додається.ˮ;  

2) у Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому цією постановою: 

абзац сьомий підпункту 3 пункту 14 після слів “допомогу по безробіттю” доповнити словами і цифрами 
“, допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 471 Закону України “Про зайнятість населення”; 

абзац сьомий пункту 90 після слів “виконавця комунальних послуг” доповнити словами “(крім випадків, 
коли інформація про зміну надається виконавцем послуги)”. 
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2. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, 
ст. 2365), доповнити пунктом 353 такого змісту: 

“353. Допомога на дітей одиноким матерям призначається, якщо у складі сім’ї є особа, яка не спла-
тила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом періоду, за який 
враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої  
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 471 
Закону України “Про зайнятість населення”.”. 

3. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник 
України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981), доповнити пунктом 111 такого змісту: 

“111. Державна соціальна допомога призначається, якщо у складі малозабезпеченої сім’ї є особа, яка 
не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом 
періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю на період 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно 
до статті 471 Закону України “Про зайнятість населення”.”. 

4. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх 
видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 
липня 2020 р. № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 61, ст. 1981): 

1) в абзаці шостому пункту 4 слова “житлова субсидія та” виключити; 

2) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції: 

“Розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та 
скрапленого газу не враховується до середньомісячного доходу.ˮ; 

3) абзац четвертий пункту 13 після слів “допомога по безробіттю” доповнити словами і цифрами “, 
допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, щомісячна компенсаційна виплата, призначена непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи”; 

4) у підпункті 2 пункту 14: 

абзац сьомий після слів “відповідно до законодавства” доповнити словами  і цифрою “або щомісячну 
компенсаційну виплату, призначену непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи”; 

абзац восьмий після слова “стипендія” доповнити словами і цифрами “, допомога по частковому 
безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2”. 


