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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
 

від 08 квітня 2020 р.  
№ 264 
Київ 
 

Деякі питання надання державної соціальної допомоги 
 

З метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Установити, що на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 23, ст. 896) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 
2 квітня 2020 р. № 255 (далі ― карантин): 

1) строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей 
одиноким матерям, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на 
дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації 
органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, щомісячної грошової 
допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-комунальних послуг, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі ― 
державна соціальна допомога), яку було призначено раніше, продовжується на період карантину та 
на один місяць після дати його відміни і державна соціальна допомога виплачується за повний 
місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення 
районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів 
міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ― орган соціального захисту населення); 

2) строк звернення за призначенням державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної 
допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права 
на пенсійну виплату, продовжується на період карантину та один місяць після дати його відміни; 
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3) у разі коли отримувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам 
з інвалідністю пропущено строк переогляду, виплата таких видів допомоги не зупиняється до 
закінчення строку дії карантину з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої допомоги 
на підставі результатів переогляду та заяви отримувачів або їх батьків чи інших законних представників. 

2. Установити, що орган соціального захисту населення протягом одного місяця після відміни 
карантину проводить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги та державної 
соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю на підставі поданої особою або її законним представником 
заяви та необхідних документів. 

У разі коли за результатами проведеного перерахунку: 

розмір отриманої допомоги був меншим, орган соціального захисту населення проводить 
доплату у розмірі різниці між перерахованим та виплаченим розміром допомоги; 

не буде підтверджено право на отримання допомоги або її розмір буде меншим, ніж виплачена 
під час карантину допомога, орган соціального захисту населення протягом одного місяця з дати 
відміни карантину надміру виплачені суми допомоги стягує згідно із законом у розмірі не більш як 
20 відсотків суми виплаченої допомоги. 

Перерахунок проводиться з першого числа місяця, в якому закінчився строк виплати допомоги, 
але не раніше ніж з місяця встановлення карантину. 

3. Установити, що заява та документи, необхідні для призначення державної соціальної 
допомоги, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю можуть бути надіслані поштою. 

Особи, яким виплачується державна соціальна допомога, державна соціальна допомога особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, інформують орган соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які 
впливають на визначення права та розміру допомоги, шляхом надсилання письмового звернення 
поштою, за допомогою засобів електронного зв’язку (електронне звернення) та телефонного зв’язку. 

4. Обласним і Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого 
самоврядування забезпечити дотримання умов надання державної соціальної допомоги, державної 
допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям 
з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, визначених цією 
постановою, та проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення. 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 


