
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  

від 07 березня 2022 р. №  214 

Київ 

Деякі питання надання державної соціальної допомоги на період введення 

воєнного стану 

 

  

  

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Установити, що на період введення воєнного стану та одного місяця після його 

припинення чи скасування надання державної соціальної допомоги здійснюється з 

урахуванням таких особливостей: 

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 введення воєнного стану та одного місяця після 

його припинення чи скасування і виплачується за повний місяць без звернення 

особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення 

районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад; 

2) 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 

допомоги, виплата таких видів допомоги не зупиняється на період введення 

воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування; 

3) норми постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 р. № 264 “Деякі 

питання надання державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 

2020 р., № 32, ст. 1093) протягом періоду воєнного стану та одного місяця після 

дати його припинення чи скасування не застосовуються. 

2. Установити, що структурні підрозділи з питань соціального захисту населення 

районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад 

після припинення чи скасування воєнного стану інформує одержувачів, яким 

виплату державної соціальної допомоги було продовжено відповідно до пункту 1 

цієї постанови, про необхідність протягом одного місяця оновлення документів, 

необхідних для продовження отримання допомоги. 

             Прем’єр-міністр України                Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 

 


