
Щодо надання державних соціальних допомог                                                                                    

з 1 січня 2023 року 
 

З метою забезпечення адресності соціальної допомоги та створення зручних процедур 

для людей під час воєнного стану Урядом 27 грудня 2022 року прийнято постанову, якою 

внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 року № 1040 і від 

7 березня 2022 року № 214. 

 

Зазначене рішення дозволяє продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія 

яких спливла під час воєнного стану. 

Таким чином, з 1 січня 2023 року будуть автоматично продовжені такі соціальні 

виплати та допомоги: 

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

на дітей, хворих на тяжкі захворювання; 

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; 

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок 

психічного розладу; 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. 

Для продовження отримання адресних видів допомог, які надаються з урахування 

сукупного доходу та майнового стану, тим отримувачам, термін виплати яких закінчився в 

період дії воєнного стану, необхідно з 1 січня 2023 року підтвердити право на продовження 

виплати допомог, а саме звернутись до відділу соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради з новим пакетом документів (заява, декларація). 

Зокрема, це отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

державної допомоги на дітей одиноким матерям та допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. 

Згідно з нормами чинного законодавства, державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей одиноким матерям та допомога непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 

призначається з місяця звернення. Тобто, щоб не втратити право на продовження виплати 

допомоги з січня, документи на розгляд повинні бути надані                                                            

до кінця січня. 

Для одержувачів державних допомог малозабезпеченим сім’ям, на дітей одиноким 

матерям, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права 

на пенсійну виплату, якими вже подано заяву з необхідним пакетом документів на 

призначення (продовження виплати) державних допомог або термін призначеної виплати 

ще не закінчився, звертатись додатково у січні 2023 року не потрібно. 

Наприклад: у разі звернення за допомогою малозабезпеченим сім’ям у серпні-грудні 

2022 року термін призначення допомоги спливає у лютому - травні 2023 року відповідно. 

У таких випадках необхідно звертатися після закінчення терміну призначення допомоги. 

Для отримувачів, які звертались у липні 2022 року, термін призначення допомоги 

закінчився у грудні 2023 року. У такому випадку новий пакет документі необхідно надати 

у січні 2023 року. 

 


